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Na de zomervakantie zal de agenda van de gemeenteraad weer hervat worden.

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl/gemeenteraad

Agenda

• Vanaf 22 augustus tot en met 9 september is een deel van de Swifterringweg afgesloten in 
verband met onderhoud. Dit is tussen de tunnelbak van Observatorium Robert Morris tot aan 
de nieuwe rotonde van de Klokbekertocht. De autoweg is afgesloten, maar het fietspad blijft 
open. De afslag naar de Klokbekerweg is niet toegankelijk voor (brom)fietsers. 

• Vanaf 22 augustus tot en met 23 september is de Harenberg in Biddinghuizen in beide 
richtingen afgesloten voor de aanleg van drainage en definitief straatwerk.

Werkzaamheden

Kijk voor meer informatie en alle wegwerkzaamheden op www.dronten.nl/wegwerkzaamheden 
en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

Van 10 juli tot en met 3 september is een collectevrije periode in verband met de zomervakantie.  

Collectes

Voor meer informatie over de collectes zie: bit.ly/collecterooster-dronten 

Bekendmakingen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij een verzoek voor 
een intrekking van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben ontvangen voor:

Omschrijving : Beëindiging van 6 windturbines van Windpark Ansjovistocht 
Aanvrager : De Windstroom B.V.
Locatie : Ansjovistocht in Biddinghuizen
Datum ontvangst : 29 juli 2022

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de 
aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2022-010774

Kijk voor alle officiële berichten op www.officielebekendmakingen.nl. Publicaties daarop zijn 
leidend. Aan bekendmakingen op papier, zoals op deze pagina, kunnen geen rechten meer
ontleend worden.

Gemeente Dronten 
Postadres:
Postbus 100, 8250 AC Dronten
E-mail: gemeente@dronten.nl
www.dronten.nl

Het Huis van de Gemeente
De Rede 1, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 – 16.45 uur 
Maak eerst een afspraak (online of telefonisch) of
vraag een product of dienst aan via www.dronten.nl

Gemeentewerf
De Reest 3, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

Milieustraat
De Schipbeek 30, Dronten 
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden werkdagen: 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 08.00 – 13.00 uur

facebook.com/gemeentedronten@VolgDronten Gemeentedronten WhatsApp: (06) 51 849 073

Ondermijningsdag Meerpaalplein
Weet jij hoe je een drugslab kunt herkennen? Ontdek het op de ondermijningsdag! 

Op woensdag 31 augustus organiseert de gemeente Dronten een interactieve dag over
ondermijning. Ondermijning betekent dat criminelen andere mensen en legale bedrijven
betrekken bij hun georganiseerde, illegale activiteiten. Zoals bijvoorbeeld een drugslab,
het dumpen van drugsafval of het witwassen van geld. Dit willen we natuurlijk niet in Dronten.
Op deze speciale dag willen we je meer vertellen over de gevaren van drugscriminaliteit.

Wat is er te zien en te doen?
Op het Meerpaalplein vind je o.a. een zogenoemde ondermijningscontainer. Hier vind je allerlei 
informatie over de productie en handel van drugs en de criminaliteit die er mee samen gaat.
Weet jij bijvoorbeeld hoe je een drugslab kunt herkennen? 
Naast de ondermijningscontainer zijn er ook kramen van de Politie, het Regionale Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) en van Meld Misdaad Anoniem.

De ondermijningsdag is te bezoeken van 9:00 tot 15:00 uur op het Meerpaalplein in Dronten,
kom jij ook kijken?

Geldfit.nl ook beschikbaar in Dronten
Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. In Nederland heeft 1 op de 5 mensen moeite 
om iedere maand de rekeningen te betalen. De kans is groot dat jij mensen kent die zich zorgen 
maken over geld. Of misschien ben je zelf op zoek naar advies. Dronten werkt daarom samen met 
de Nederlandse Schuldhulproute om inwoners met financiële problemen te helpen. Inwoners 
kunnen vanaf nu gebruik maken van de online test op www.geldfit.nl.
 
De anonieme test helpt om financieel fit te blijven óf te worden. Aan de hand van enkele korte 
vragen geven we je inzicht in hoe je ervoor staat. Je ontvangt tips en krijgt een overzicht waar je 
terecht kunt voor hulp. Ook kan je voor hulp bellen met het telefoonnummer 0800-8115. 

Wij zijn zelf het medicijn
De gemeente Dronten is sinds het voorjaar van 2022 aangesloten bij de campagne ‘Wij zijn zelf 
het medicijn’, die loopt tot het voorjaar van 2023. De campagne is gestart om aandacht te vragen 
voor dementie. Dementie is een hersenaandoening waar (nog) geen medicijn voor is. 

Helaas neemt naar verwachting het aantal mensen dat getroffen wordt door dementie
schrikbarend toe. Alzheimer Nederland voorspelt dat het aantal mensen met dementie in
Flevoland zal gaan verdriedubbelen: van 4.1000 naar 14.000 in 2050. Gelukkig is in 30% van de 
gevallen dementie te voorkomen. Om de kans op dementie te verminderen is het verstandig om 
onderstaande leefstijladviezen na te leven, namelijk: 

1. Blijf nieuwsgierig (blijf leren, onderhoud contacten en ga er op uit)
2. Eet gezond (volg de schijf van 5)
3. Blijf in beweging (ga wandelen, zwemmen, of iets anders wat je fysiek kunt doen) 

Helaas is dementie (nog) niet te genezen. Proberen om dementie te voorkomen is de beste
optie die we hebben. Door gezonder te leven verklein je de kans om deze ziekte te ontwikkelen. 
Door de leefstijladviezen na te leven, zorg je voor een betere hersengezondheid. Maar het helpt je 
ook om andere ernstige aandoeningen te voorkomen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. 

Wil je meer weten over dementie, de campagne ‘Wij zijn zelf het medicijn’ of weten wat er te
doen is rondom dit thema in de gemeente Dronten en de omliggende gemeenten? 
Neem dan een kijkje op de website www.wijzijnzelfhetmedicijn.nl/flevoland.


