
   
WEEK 02        WEKELIJKSE INFORMATIEPAGINA VAN DE GEMEENTE DRONTEN                       13 JANUARI 2021

   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

Geef uw buur op voor  ‘Beste 
Buur van Dronten’

Werkzaamheden

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.

Zorgen voor onze zorg
Goed, 2021 daar zijn we dan. 
Allereerst wens ik u als lezer van 
deze column en als inwoner en 
ondernemer van onze gemeente 
een voorspoedig nieuwjaar. 

Na een jaar van ingrijpende 
gebeurtenissen en emotionele en 
financiële gevolgen voor velen, 
kijk ik hoopvol uit naar het stapje 
voor stapje terugvinden van 
onze vrijheid. De vrijheid om te 
bewegen, reizen, bijeen te komen 
en ondernemen. Ik zie uit naar 
het moment waarop we kunnen 
zeggen: de pandemie is voorbij.

Maar helaas is het nog te vroeg 
om te juichen. We hebben een 
flinke dosis verdraagzaamheid 
nodig in 2021. 
Verdraagzaamheid is de bereid-
heid van ons allemaal veel te 
doorstaan, te verduren en stand 
te houden. Dat is niet gemakke-
lijk, maar iets waar we elke dag 
bewust en gedisciplineerd aan 
kunnen werken. Daarbij denk 
ik aan de enorme toewijding 
van artsen, verpleegkundigen, 
verzorgers, GGD-medewerkers en 
talloze andere professionals en 
vrijwilligers die werken in de zorg. 
Dag in dag uit blijven zij doorgaan 
met zorgen voor ons. 
Zelf kunnen we ook zorgen voor 
de zorg, door alle regels en 
beperkingen in dit nieuwe jaar te 
verdragen. Voor de zorgmedewer-
kers, voor kwetsbare mensen die 

nu moeten wachten op een uit-
gestelde medische behandeling, 
voor elkaar en uzelf. 

Ook de vaccins geven hoop om 
ons leven weer voorzichtig op te 
pakken. Als het moment daar is 
dan laat ik mij vaccineren. Hoe 
meer mensen zich laten vaccine-
ren hoe beter we kunnen voor-
komen dat het coronavirus zich 
verder verspreidt. Zo beschermen 
we de meest kwetsbare mensen, 
verminderen we de druk op onze 
gezondheidszorg en kunnen we 
zelf ook een beroep doen op de 
zorg als dat nodig is. 

Hartelijke groet,

Wethouder Irene Korting

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.

Foto:  MDF Buurtbemiddeling 2019

Nieuw: het Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties
In Nederland gebruiken veel 
overheidsorganisaties uw gege-
vens. Het gaat om gegevens van 
burgers, bedrijven en bijvoorbeeld 
gebouwen. Het is dus belangrijk 
dat al die gegevens kloppen.
Staat er toch een fout in een
registratie? Dan moet deze snel 
worden hersteld. Het nieuwe 
Meldpunt Fouten in Overheids-
registraties (MFO) kan hierbij 
helpen. Wie een fout wil laten 

corrigeren, meldt dit bij de organi-
satie waar het om gaat. Soms lukt 
dat niet, bijvoorbeeld omdat niet 
duidelijk is bij welke organisatie 
iemand moet zijn. Daarom is er 
vanaf 4 januari dit meldpunt.

Het Meldpunt Fouten in
Overheidsregistraties is op
4 januari van start gegaan en is
te vinden via www.rvig.nl/mfo.

Meetpunten van Sensornet
Sinds 2010 staan in de gemeente 
Dronten meetpunten van Sen-
sornet om het vliegtuiggeluid te 
meten. Het doel van de metingen 
is om inzicht te krijgen in het 
huidig vliegtuiggeluid binnen 
de gemeente en die kennis te 
gebruiken voor de beleidskeuzen 
van de gemeente in het kader van 
het gebruik nemen van vliegveld 
Lelystad. 

De huidige meetposten Dronten 
zijn aan De Gouwe, de Drach-
me en aan de Bierdragersgilde 
gesitueerd. Ter vervanging van de 
meetpost aan de Bierdragersgil-
de zoeken wij nieuwe locatie. De 
meetpost moet zich bevinden in 
specifiek gebied ten opzichte van 
de beide andere meetpunten. Het 
zoekgebied wordt begrensd door 
de Zeilmakersgilde, Kleermakers-
gilde en de Rendiertocht wordt 
nog een geschikte locatie gezocht. 

Het is hierbij wel van belang dat 

de locatie beschikt over een veilig 
te bereiken plat dak, waarop het 
meetpunt geplaatst kan worden. 
Verder verstuurt het meetpunt 
de data via internet, dus het is 
van belang dat een locatiehou-
der beschikt over een breedband 
internetverbinding, geschikt om 
meerdere computers op aan te 
sluiten.

Aanmelden
Woont u in het zoekgebied en 
wilt u locatiehouder zijn voor het 
meetpost of heeft u hier vragen 
over? U kunt zich aanmelden of 
uw vraag stellen via
VHV@dronten.nl.

Via de website www.sensornet.nl
kunt u onder andere ook kijken 
waar in Dronten en op andere 
plekken in Nederland meetpunten 
zich bevinden, welke vliegtuigen 
waar vliegen en het gemeten
omgevingsgeluid raadplegen. 

MDF Buurtbemiddeling tijdens 
de coronacrisis
Nu veel buren thuis zijn tijdens de 
coronacrisis, ontstaan er nieuwe 
buurtinitiatieven en steunen buren 
elkaar. Maar wat als u overlast 
ervaart nu de buren meer thuis 
zijn en het burencontact niet zo 
goed loopt? MDF buurtbemid-
deling geeft advies en tips voor 
een goede burenrelatie, want het 
credo “beter een goede buur, dan 
een verre vriend” is zo treffend, 
juist in deze tijd. 

MDF Buurtbemiddeling
Waar mensen lang op elkaars lip 

zitten, neemt de kans op irritaties 
toe. Lukt het niet om er zelf uit 
te komen, dan kunt u terecht bij 
MDF Buurtbemiddeling. Zij is er 
gratis voor alle inwoners van de 
gemeente Dronten, bij wie iets 
speelt met de buren.

Heeft u een vraag, wilt u advies of 
uw situatie aanmelden, dan kunt 
u bellen met Wendy Rademakers, 
coördinator MDF Buurtbemidde-
ling: 0321-319522 of mailen:
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl

Strooiroutes 
gemeenten en 
provincie samen-
gevoegd in digitale 
kaart
Van 1 november tot half april 
bestaat er kans op gladheid door 
vorst, sneeuw en ijzel. In deze 
periode zijn de provincie en ge-
meenten actief om te voorkomen 
dat wegen en fietspaden glad 
worden door sneeuw of bevrie-
zing. Om weggebruikers beter te 
informeren, zijn de strooiroutes 
van de provincie Flevoland en de 
6 gemeenten vanaf nu samen-
gevoegd op 1 digitale strooirou-
tekaart. Weggebruikers kunnen 
nu bij winterse omstandigheden 
voordat ze op pad gaan gemak-
kelijk zien of hun route gestrooid 
wordt. De digitale strooiroutekaart 
kunt u bekijken op 
www.flevowegen.nl/informatie/
strooiroutes.De kaart toont welke 
wegen en fietspaden gestrooid 
worden bij gladheid maar niet de 
actuele begaanbaarheid.

Upgrade uzelf!
Droomt u van een nieuwe uit-
daging, zoals een nieuw beroep 
of een andere functie? Heeft u 
daarvoor een opleiding nodig? U 
kunt nu een vergoeding krijgen. 
Maak gebruik van het budget van 
Regio Zwolle.
 
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.



 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van zondag 27 december 2020 tot en met 
woensdag 6 januari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2020-0958 29-12-2020 Frans Halsstraat (kavel S.238) in Dronten, bouwen van een vrijstaande 

woning  
2020-1510 29-12-2020 Haringweg 6 Dronten, vervangen van een wagenloods 
2020-1134 30-12-2020 Ploegschaar (Kad. sectie E 3034 ged.) in Biddinghuizen, bouwen van een 

nieuwe villa met nieuwe bedrijfshal en het aanleggen van een uitrit  
2020-1236 30-12-2020 Oogstweg 9 Biddinghuizen, bouwen van een boothuis 
2020-0847 31-12-2020 Frans Halsstraat (kavel S.241) in Dronten, bouwen van een woning  
2020-1513 30-12-2020 De Wierse (bouwnr. G.123) in Biddinghuizen, bouwen van een woning  
2020-0991 31-12-2020 Haringweg 37 Dronten, verlengen van de bewaring 
2020-1514 31-12-2020 Ketelweg 16 Dronten, uitbreiden van de woning door een uitbouw aan de 

woning en een nokverhoging aan de achterzijde 
2020-1515 31-12-2020 Agripark oost Dronten, bouwen van 18 tijdelijke wooneenheden  

(in 3-laags gebouwen) t.b.v. studentenhuisvesting, kappen van 3 bomen 
en het aanleggen van een toegangsweg (dit betreft een uitbreiding van de 
eerdere vergunning OV 2020-0598) 

2021-0004 04-01-2021 Plein 18 Biddinghuizen, vergroten van de bestaande hobbyruimte 
2021-0006 04-01-2021 Ketelweg 16 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten  

tijdelijke werknemers) en wijzigen van een bouwwerk  
2021-0033 06-01-2021 De Kolk 42 en 44 Swifterbant, aanleggen van inritten 
  
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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 28 december 2020 tot en met 
woensdag 6 januari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-1196 Eindhovenschelaan 13 Dronten, bouwen van een vrijstaande 
woning (kavel 15) 

V 04-01-2021 

2020-1226 Het Spint 12 Dronten, handelen in strijd met regels RO 
(kamerverhuur aan één student/arbeidsmigrant)  

V 30-12-2020 

2020-1432 Noordwijkselaan (kavel 42) te Dronten, bouwen van een 
vrijstaande woning  

V 06-01-2021 

2020-1435 Smederij 108 A Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-01-2021 

2020-1474 De Aalscholver 17 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning  

V 06-01-2021 

* = 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)

Bekendmakingen

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.

Agenda

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

Datum Tijd Activiteit Locatie

21-01-2021 19:30-22:30 uur Raadsvergadering De vergadering is digitaal.
   De livestream is te volgen
   op www.dronten.nl

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

Ontheffing verbranden 
snoeihout
Periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2025.

De volgende ontheffingen zijn verleend en 
verzonden aan:
- Vuursteenweg 8 Swifterbant; verzonden op 

05-01-2021 
- Alikruikweg 11 Biddinghuizen; verzonden op 

05-01-2021 

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 
weken na verzenddatum van de ontheffing inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de 
beschikking 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 belangheb-
bende de inwerkingtreding van de beschikking wil 
voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige 
voorziening te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter 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 voor-
lopige 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.

Houtopstanden kappen 
zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het 
kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij 
te stellen van de kapvergunningplicht. Concreet 
betekent dit dat er voor het kappen van gemeen-
telijke houtopstanden geen kapvergunning meer 
hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap 
van gemeentelijke houtopstanden wordt wel be-
oordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader 
en getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden ge-
publiceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het eerste kwartaal van 2021 te kappen. De 
betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De 
Reest 3-5 in Dronten.

Langs de Energieweg te Dronten worden 12 iepen 
en 12 populieren gekapt. 

Verkeersbesluit 
gehandicapten- 
parkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten ligt 
het volgende genomen verkeersbesluit inclusief 
bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats met

kentekenonderbord:
- 2020-1493 Het gaat om een parkeervak aan de 

Bloemenzoom 160 te Swifterbant; verzonden 
op 05-01-2021

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of 
digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het 
college van burgemeester en wethouders,
t.a.v.  team  Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administra-
tie van het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 14 0321.

Drank- en horecawet
Ontwerpbeschikking para commercieel 
horecabedrijf
De burgemeester maakt bekend dat hij voorne-
mens is om op grond van artikel 3 en artikel 4 van 
de Drank- en Horecawet, aan de onderstaande 
rechtspersoon een drank- en horeca vergunning 
te verlenen voor een para commercieel horecabe-
drijf, zijnde Vereniging van Eigenaren Golfresiden-
tie Dronten, Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken 
zijn in te zien vanaf 13 januari tot 24 februari 2021, 
bij het team Vergunningen, Handhaving en Veilig-
heid, Rede 58 in Dronten.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen tot 24 februari 2021 
schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemees-
ter, ter attentie van team Vergunningen, Handha-
ving en Veiligheid, Postbus 100, 8250 AC Dronten. 
Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen is bovengenoemde termijn ook van 
toepassing. Daarvoor dient u uiterlijk 10 februari 
2021 een afspraak te maken, via telefoon 140321, 
team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid.

Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit:

Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij de volgende meldingen hebben 
ontvangen voor:

- Dronten, Ansjovisweg 22; het opvoeren van 
de voorraad aan biologische en chemische 
gewasbeschermingsmiddelen tot maximaal 
1000 kilogram

- Dronten, De Ketting 1; het lozen van 
grondwater op het hemelwaterriool

- Dronten, Pioniersweg 55A; de oprichting van 
een RVS lasbedrijf

- Swifterbant, Elandweg 19; de verlenging van 
de bewaring/overkapping ten behoeve van de 
opslag van agrarische producten

- Swifterbant, Industrieweg 54; de lozing van 
grondwater in de hemelwaterriolering

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Deze bedrijven hoeven
geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen
landelijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Dronten.

Challenge: Samen gezond en sportief in 
jouw buurt
Hoe kunt u de omgeving waar u woont, 
werkt en leeft zo gebruiken dat u gezond en 
sportief bezig kunt zijn? Die uitdaging gaan 
we als Samen Actief van de gemeente Dron-
ten en Gezonde Leefstijl Dronten graag met 
u als inwoner aan. Heeft u een creatief idee? 
Laat het ons weten! Er is een bedrag van 
€ 3.000,- beschikbaar om één of meerdere 
ideeën te ondersteunen.
Om u een beetje op weg te helpen geven 
we een klein voorzetje waar u aan kunt 
denken bij gezond en sportief gebruik van 
de omgeving. Een gezamenlijke moestuin, 

een blote voetenpad, een kookworkshop, 
gezonde hapjes in de straat, een ‘ontdek- en 
beweegroute’, een sportieve break met col-
lega’s tijdens werktijd, sportieve activiteiten 
voor ouders langs de lijn op het sportveld 
of het organiseren van activiteiten in de 
speeltuin. Naast deze zijn er natuurlijk legio 
andere ideeën te bedenken. Wees vooral zelf 
creatief!
 
Meer informatie over wie een idee kan indie-
nen, de voorwaarden en wijze van aanmel-
den kunt u vinden op www.samenactief.nl/.


