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Wijkafspraken Dronten Noord
Op de achterzijde van dit formulier vindt u de 

wijkafspraken zoals deze opgesteld zijn door 

de werkgroep van bewoners, huiseigenaren en 

studentenverenigingen. Met deze wijkafspraken 

hopen we er een leuke en gezellige buurt van te 

maken. 

Is er iets voorgevallen dat u graag wilt aankaarten 

of is er iets anders dat u wilt bespreken met uw 

buren? Klop dan even aan voor een bakkie en een 

goed gesprek. Een leuke, gezellige buurt maken 

we met elkaar! Samen moet het lukken!

Iets aankaarten of overleggen?

kom dan even 
 ‘n bakkie doen...



WIJKAFSPRAKEN
DRONTEN NOORD

1. Niet storen [van 22:00 tot 07:00 uur]
Stoor geen andere bewoners tussen 22:00 uur en 
07:00 uur. Houd het lawaai op een aanvaardbaar
 niveau gedurende de dag. 

2. Per woning één vast aanspreekpunt
Indien de woning niet wordt bewoond door de huis-
eigenaar (zoals bij studentwoningen) wordt één 
bewoner aangewezen als vast aanspreekpunt van de 
woning en het contact met de buren. Hij/zij of de huis-
eigenaar neemt het initiatief bij opvolging indien het 
aanspreekpunt permanent de woning verlaat. 

3. Voorkom brandgevaar
Voorkom brandgevaarlijke situaties zoals open vuur.

4. Afval inzamelen en aanbieden
Het vuilnis dient opgeruimd te worden in de daar-
voor bestemde containers en/of naar de betreffende 
verzamelcontainers gebracht te worden. Het rest-
afval dient regelmatig weggebracht te worden. De 
containers dienen regelmatig op de door de gemeente 
aangeboden plekken en tijden te staan om geleegd 
te worden.  Zijn de bewoners zelf niet in staat om 
hieraan te voldoen, vraag dan een buurtbewoner om 
de container aan de straat te zetten.

5. Geen overlast door alcohol/drugs
Het veroorzaken van overlast als gevolg van (over-
matig) gebruik van alcohol en/of drugs is niet 
toegestaan. Bij het ervaren van overlast zal in eerste 
instantie het aanspreekpunt van de woning hierover 
ingelicht worden. Pas wanneer het gesprek met het 
aanspreekpunt niet leidt tot wederzijdse tevredenheid, 
kunnen andere maatregelen genomen worden. 

6. Een representatieve woning 
De woning dient aan de voor- en achterzijde repre-
sentatief te zijn. Dat wil zeggen dat het uiterlijk van 
de woning enigszins overeenkomt met de overige 
woningen in de buurt.

7. Parkeerbeleid
Overlast door geparkeerde auto’s en werkbussen dient 
zoveel mogelijk beperkt te worden. Auto’s en werk-
bussen dienen zoveel mogelijk geparkeerd te worden 
in de daarvoor bestemde vakken. In overleg zijn er 
altijd aparte afspraken mogelijk mits dit geen overlast 
veroorzaakt of in strijd is met de wet en regelgeving. 

8. Brandveiligheid voorop
De woning en zijn omgeving dienen te voldoen aan 
de voorschriften van de brandweer (met betrek-
king tot de brandveiligheid). Het is niet toegestaan 
tuinen, balkons, galerijen en achterpaden, die dienen 
als vluchtweg, als stallingsplaats/ opslagplaats te 
gebruiken.

9. Honden aanlijnen
In de wijk dienen honden te worden aangelijnd. 
Ontlasting van de honden dient opgeruimd te worden. 
Honden kunnen aan de buitenzijden van de wijk uitge-
laten worden (langs de gracht, bij de begraafplaats, in 
het bosje aan de noordzijde van de Morinel). Zie hier-
voor ook de hondenuitlaatkaart op www.dronten.nl.

10. Wees positief en vriendelijk   
Voorkom overlast. Wees vriendelijk, hou rekening met 
elkaar en probeer met elkaar in gesprek te blijven, 
zodat we er samen voor zorgen dat een ieder op een 
prettige en plezierige manier in de wijk kan wonen.

Vanuit de werkgroep bestaande uit bewoners, studentenverenigingen en huiseigenaren 
is de wens gekomen om wijkafspraken te maken. Doel van deze wijkafspraken is het 
vergroten van de leefbaarheid en het woongenot in de wijk. Hierbij hebben zowel de 
bewoners, huiseigenaren en de gemeente een gezamenlijk belang. Met deze afspraken 
hopen we er een leuke en gezellige buurt van te maken. Met z’n allen moet dat lukken!


