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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 58, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 17.00 uur. 
Maak eerst een afspraak (online of tele-
fonisch) of vraag een product of dienst 
aan via www.dronten.nl.
Gemeentewerf: 
De Reest 3, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur.
Milieustraat: 
De Schipbeek 30, Dronten 
Tel. 14 0321. 
Openingstijden: werkdagen 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 8.00 – 13.00 uur

Voor meer
informatie over
de collectes zie:

bit.ly/collecterooster-dronten

Collectes

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten. 

Doe mee
met burgernet.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Kijk voor meer tips op 
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Verkiezing: “Beste buur van 
Dronten 2020”

Werkzaamheden

Het fietspad langs
De Zuid is weer openge-
steld voor het fietsverkeer. 
In verband met de te korte 
uithardingstijd van het beton 
zal het fietspad tussen de Wal-
visstraat en de Baskenstraat 
tijdens het gladheidseizoen 
niet worden gestrooid. Het 
oppervlak van het beton wordt 
namelijk aangetast door het 
zout en pekelwater. Er is een 
alternatieve route die wel 
gestrooid wordt, deze route 
gaat via De Roef, Giekstraat, 
Baskenstraat, Commandeurs-
traat en Walvisstraat.

Tevens blijft de kruising met 
de Baskenstraat en De Zuid 
voorlopig afgesloten voor al 
het verkeer, om te voorkomen 
dat het beton beschadigd raakt 
door zwaar verkeer vanwege 
de te korte uithardingstijd. 

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

Wilt u een coronagerelateerde melding
in de openbare ruimte doen?

Bel dan tijdens werkdagen met
telefoonnummer 14 0321.

Gelukkig nieuwjaar
Beste inwoners,

Het voelt een beetje gek om nu al 
een column te schrijven voor de 
krant die in de eerste week van 
januari verschijnt. Voor uw begrip, 
voorafgaand aan feestdagen moet 
kopij altijd eerder aangeleverd 
worden. Dat maakt dat ik een dag 
voor de kerstdagen deze column 
schrijf. Het wordt dus een beetje 
in de toekomst kijken deze keer.
Ik hoop in ieder geval dat u alle-
maal hele fijne feestdagen en een 
mooie jaarwisseling gehad heeft 
en ik grijp dit moment gelijk aan 
om u – ook hier -  een gelukkig en 
gezond 2021 toe te wensen!

Ik hoop dat we terug kunnen 
kijken op een jaarwisseling die 
goed is verlopen. We laten 2020 
achter, nemen geleerde lessen 
mee, en richten ons vol positiviteit 
op 2021. Een jaar met meer dan 
genoeg uitdagingen en waarbij 
we hopelijk snel weer mogen 
ontmoeten, organiseren en onder-
nemen. De eerste stap die we met 
elkaar moeten maken is het vac-
cineren. Vanuit daar kunnen we 
hopelijk weer alle ruimte optimaal 
gaan benutten die we hier in de 
gemeente Dronten hebben. 

Ik ben benieuwd wat jullie goede 
voornemens zijn? Een van mijn 
goede voornemens is in ieder 
geval dat ik in 2021 nog meer ga 
genieten van al het moois dat we 
hebben hier in de gemeente. 

Tenslotte, hoop ik van harte u dit 
jaar weer te zien en te spreken: 
live, niet digitaal!

Hartelijke groet,

Burgemeester Jean Paul Gebben

Voor de vijfde keer organiseren MDF Buurtbemiddeling, de ge-
meente Dronten en OFW de “Beste Buur van Dronten” verkiezing 
voor de inwoners van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.
In dit bijzondere jaar was een goede buur misschien wel
belangrijker dan ooit!

• Heeft u de beste buur van allemaal én verdient deze buur een 
schouderklopje?

• Heeft uw buur voor u boodschappen gedaan, of u op een 
andere manier door deze tijd geholpen? 

Nomineer uw buur voor deze verkiezing
Stuur een duidelijke motivatie voor uw nominatie vóór 15 januari 
2021 per mail naar Wendy Rademakers van MDF via
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl

Inrichtingsplan entree Swifterbant 
Swifterbant is volop in ontwikke-
ling. Zo komt er een inrichtings-
plan voor de Biddingweg, een 
deel van de Bisonweg, Industrie-
weg en bedrijventerrein Spelwijk. 
Doel is om met de herinrichting 
het gebied een facelift te geven 
en de entree van Swifterbant te 
versterken. Daarbij hebben veilig-
heid en goede doorstroming van 
het verkeer prioriteit. Bijzondere 
aandacht is er voor de onderne-
mers langs de Biddingweg en 
op bedrijventerrein Spelwijk. Het 

materieel waarvan zij gebruik ma-
ken (vrachtwagens, trekkers) stelt 
bijzondere eisen aan de inrichting 
van de weg. Op 10 december jl. 
spraken wij met belangstellen-
den over de inrichtingsmodellen. 
We nodigen u van harte uit uw 
opmerkingen en aanvullingen op 
deze modellen uiterlijk 9 januari 
2021 per e-mail aan ons door te 
geven. U vindt de modellen en het 
reactieadres op www.dronten.nl/
swifterbant

Upgrade jezelf
Maakt u al gebruik van het budget 
van Regio Zwolle? Droomt u 
van een nieuwe uitdaging, zoals 
een nieuw beroep of een andere 
functie? Heeft u daarvoor een 
opleiding nodig? U kunt nu een 
vergoeding krijgen.

Op de website
www.upgradejezelfregiozwolle.nl
staat alle informatie over de 
regeling die het Ontwikkelfonds 
biedt. Ondernemers, werknemers 
en werkzoekenden kunnen zich 
hier ook aanmelden voor onder-
steuning.

Waar kan ik de speciale plastic 
zakken bestellen voor Plastic,
Metaal en Drankenkartons?
U kunt de PMD zakken bestellen op de website van HVC tegen betaling 
van verzendkosten. 

De speciale plastic zakken voor Plastic, Metaal en Drankenkartons 
(PMD-afval) kunt u ophalen op onderstaande adressen:

- Gemeentehuis De Rede 58, Dronten
- Gemeentewerf De Reest 3-5, Dronten
- Milieustraat Schipbeek 30, Dronten
- Clubhuis de Vier Seizoenen Golfresidentie 129, Dronten
- De Meerpaal De Rede 80, Dronten
- Bakker Tietema Wardhof 10, Dronten
- Bakker Tietema Kop van het Ruim 83, Dronten
- Albert Heijn Beursstraat 12, Dronten
- Albert Heijn Jop van het Ruim 1, Dronten
- Dorpshuis de Steiger De Heraldiek 2, Swifterbant
- Albert Heijn De Poort 10, Swifterbant
- Bakker Tietema De Poort 4, Swifterbant
- Albert Heijn Dreef 1 A, Biddinghuizen
- Bakker Tietema Baan 20, Biddinghuizen
- Dorpscentrum het Koetshuis De Baan 33, Biddinghuizen

Let op, sommige locaties zijn gesloten in verband met de corona-
maatregelen.

Foto:  MDF Buurtbemiddeling 2019



 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 21 december 2020 tot en met 
zondag 27 december 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2020-1488 21-12-2020 Havikskruid 4 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  

van de woning 
2020-1489 21-12-2020 Kad. sectie A 8116, A 8113 en A 9060 aan het Koning Willem-Alexander- 

plein te Dronten , bouwen van een nieuwbouwcomplex  
2020-1490 21-12-2020 Kad. sectie B 4466 aan de Koornmarktpoort te Dronten, bouwen van een 

nieuw bedrijfspand   
2020-1491 21-12-2020 Rietweg 55 Biddinghuizen, uitbreiden van het ENGIE transformatorstation 

Hoekwanttocht  
2020-1270 22-12-2020 Kad. sectie A 3034 aan de Ploegschaar (kavel 8) Biddinghuizen, bouwen 

van een nieuwe bedrijfswoning  
2020-1380 22-12-2020 Willem de Kooningstraat (kavel Q255 en Q256) in Dronten, bouwen van  

een twee-onder-een-kap woning  
2020-1495 22-12-2020 Wijnvat 2 Dronten, wijzigen van de garagepui (vervangen van de hard- 

houten garagedeuren door tuindeuren met glas) 
2020-1497 23-12-2020 Nodbeek (kavel B) te Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning 

en het aanleggen van een uitrit op Buitenplaats Veluwemeer  
2020-1498 23-12-2020 Stobbenweg 23 Dronten, verbouwen van het bestaande toiletgebouw tot  

een coronaproof sanitairgebouw 
2020-1499 23-12-2020 Willem de Kooningstraat (Kad. sectie K 3267 en 3269) Dronten, bouwen  

van een twee-onder-een kap woning  
2020-1500 23-12-2020 Spijkweg 15 Biddinghuizen, plaatsen van 18 AquaVive boten in de 

jachthaven van Resort Zuiderzee voor een periode van maximaal 10 jaar 
2020-1501 23-12-2020 Elandtocht en Rendiertocht, gewijzigd bouwen van twee windturbines  

ET-07 en RT-08 (wijziging van de positie t.o.v. de reeds verleende 
vergunningen OV 2017-1158 en OV 2017-1159) als onderdeel van  
Windplan Blauw  

2020-1502 24-12-2020 Philipsdaalder 49 Dronten, wijzigen van de gevel (plaatsen nieuw kozijn  
en aanpassen balustrade dakterras) 

2020-1503 24-12-2020 Biddingweg 13 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO en een  
beperkte milieutoets voor het wijziging en uitbreiden van het agrarisch  
bedrijf (i.v.m. het project natuurpark Swifterpark onderdeel van project  
Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, wordt 24 ha grond (voormalig 
gronddepot) omgezet in natuur. Op de bedrijfslocatie komt huisvesting  
voor het rundvee dat in het gebied graast en er komt een 
(land)winkel/theeschenkerij/educatieruimte in een bestaand gebouw) 

2020-1126 24-12-2020 Kad. sectie E 2953 en E 2461 aan de Korenmaaier in Biddinghuizen, 
realiseren van een garagepark t.b.v. kleinschalige opslag- en  
bedrijfsruimten   

2020-1504 24-12-2020 Varelsebeek (kavel W) te Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande  
woning op Buitenplaats Veluwemeer  

2020-1505 24-12-2020 Nodbeek (kavel P) te Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning 
op Buitenplaats Veluwemeer 

2020-0615 24-12-2020 Van Den Hamlaan 2 Dronten, bouwen van een nieuwe woning en schuur  
 

Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen 
zienswijzen, bezwaar of beroep indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-1246 De Cavaletti 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning  
2020-1227 Swifterringweg te Dronten, kappen van 12 bomen langs de zuidzijde N720 t.b.v. 

Windplan Blauw 
2020-0996 Spijkweg 15 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO voor de duur van 2 jaar (het 

jaarrond laten staan van de reeds vergunde 26 glampingtenten) op Resort Zuiderzee 
2020-1137 Kad, secties H649 en H650 Rivierduintocht Swifterbant, gewijzigd bouwen van een 

onderstation,(wijziging op de eerder verleende vergunning OV 2018-0893) als onderdeel 
van Windplan Blauw 

2020-1237 De Regge 22 Dronten, aanleggen van een uitrit 
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 22 december 2020 tot en met 
zondag 27 december 2020 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-1021 Strandgaperweg 20 Biddinghuizen, tijdelijk handelen in strijd met 
regels RO voor maximaal 9 maanden (opslag van bigbags met 
bewerkte kunststoffen op de parkeerplaats van Flevonice)  

G 23-12-2020 

2020-1269 De Helling 15 Dronten, uitbreiden van een kantoorgebouw op de 
plaats van de gedeeltelijk afgebrande discotheek  

V 22-12-2020 

2020-1450 Het Dolomiet 2 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

G 22-12-2020 

* = betekenis soort besluit 
 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)

Datum Tijd Activiteit Locatie

07-01-2021 19:30-22:30 uur Commissievergadering De vergadering is digitaal.
   De livestream is te volgen
   op www.dronten.nl

Lever uw oude kerstboom in
Oude kerstbomen zijn aan het begin van 
het nieuwe jaar weer in te leveren bij de 
gemeente. Volwassenen en kinderen kun-
nen hiervoor op woensdagmiddag 6 januari 
terecht op meerdere plekken in Biddinghui-
zen, Dronten en Swifterbant. De gemeente 
geeft € 0,50 per ingeleverde kerstboom.

Kerstbomen
De kerstbomenactie is op woensdag 6 
januari van 14.00 tot 16.30 uur. Heeft u een 
enkele boom, dan kunt u dit bij de onder-
staande locaties inleveren. 

Biddinghuizen
• Havenweg 1

Dronten
• Beursplein Munten II
• De Fazant (achter het Hogerhuis)
• De Ketting (tegenover de Opel-garage)
• De Morgen (bij de speelbult)
• De Oeverloper (bij de brievenbus)

• De Smedengilden (bij de speeltuin)
• De Vierlander (bij het trapveld)
• Hoek Manegelaan/de Galop
• Sporthal de Landing (zuid)
• Wijngaard-Baksteen (groenstrook)
• Kobalt 

Swifterbant
• De Greente 

Meer dan 25 kerstbomen? 
Heeft u meer dan 25 gebruikte kerstbomen 
die niet voor de handel bestemd waren? 
Dan halen we deze bomen bij u op.
Hiervoor is wel een afspraak nodig.
U kunt zich hiervoor aanmelden door
telefonisch contact met ons op te nemen
op maandag 4 januari en dinsdag 5 januari 
van 10.30 tot 12.00 uur via ons telefoon-
nummer 14 0321. Daarna wordt u in de 
middag teruggebeld wanneer de bomen bij 
u worden opgehaald. 

Door de snelheid van de ontwikkelingen kan het zijn dat
de informatie op deze gemeentepagina’s al verouderd is.

Voor de meest actuele informatie kunt u kijken op
www.dronten.nl/coronavirus


