
   
WEEK 03        WEKELIJKSE INFORMATIEPAGINA VAN DE GEMEENTE DRONTEN                       20 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

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Kijk voor meer tips op 
maakhetzeniettemakkelijk.nl

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de
gemeente Dronten.

Doe mee met
Burgernet

Het beste idee van Dronten

Werkzaamheden

Van zaterdag
23 januari tot en met zondag 
24 januari zullen er spoor-
werkzaamheden plaats vinden 
tussen traject Lelystad en 
Dronten. De busdienst zal 
starten op zaterdag om
6.30 uur en eindigen in de 
nacht van zondag op
maandag om 02.00 uur.

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.

Dichter bij elkaar
‘Met het vaccin in zicht, gloeit 
aan het einde van de tunnel 
weer licht.’ Zo was ongeveer de 
strekking van mijn laatste column. 
Intussen hopen we dat, met het 
vaccin in de hand, de laatste trek-
ken van de pandemie voorgoed 
kan worden bestreden. 
Ik schreef over onze behoefte aan 
sociale contacten, door evene-
menten en winkelcentra te mogen 
bezoeken of mee te doen aan 
sportieve en culturele activiteiten. 
Voorlopig kunnen we, in de scha-
duw van de ‘lock-down’, vooral 
doen wat wél mogelijk is. Zoals… 
de draad weer oppakken, waar het 
gaat om onze stadsdichter. 
Het is alweer even geleden dat we 
het laatste gedicht van de pen van 
Esam Al Wasete mochten publice-
ren. Wanneer we straks onze nieu-
we website live hebben, of eerder 
al: het Huis van de Gemeente 
Dronten in gebruik nemen, is het 
mooi te worden meegenomen 
in de dichterlijke vrijheden van 
onze lokale poëten. Ik gebruik 
mijn column daarom graag om 
de dichters onder u uit te nodigen 
te solliciteren naar de eervolle 
opdracht onze Stadsdichter voor 
2021-2022 te zijn. 
Natuurlijk bieden wij u daar de 
oorkonde bij aan en een kleine 
beloning.  
Woorden doen wat met mensen. 
Passende woorden, troostende 
woorden, of ook verkeerd gekozen 
woorden. Het kan ons verdelen of 
dichter bij elkaar brengen. Onze 

omgeving gezien door de ogen 
van een dichter. Het kan net dat 
verlichtende accent geven op 
ons leven. Gemeente Dronten 
biedt graag het venster om door 
deze ogen mee te mogen kijken. 
Het zou mooi zijn wanneer de 
woorden van de stadsdichter ons 
dichter bij elkaar kan brengen. 
Ik startte deze column met een 
eigen spinsel, maar vertrouw er 
graag op dat er onder u creatieve 
woordkunstenaars zijn die ons 
met passie voor poezie willen 
verrassen. 
Heeft u interesse? Stuur een korte 
motivatie en een gedicht van 
uw hand aan communicatie@
dronten.nl.

Wethouder Ton van Amerongen

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

De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat iedereen meedoet 
en meetelt. Maar meedoen in de maatschappij is voor mensen 
met een laag inkomen niet altijd vanzelfsprekend. U kunt daarbij 
helpen! Heeft u een idee voor een workshop, project of activiteit 
dat verbindt en betrekt? Meld u dan aan bij Het beste idee van 
Dronten en maak kans op €5.000 euro. 
 
Het Beste Idee van Dronten roept iedereen in Biddinghuizen, 
Dronten en Swifterbant op om ideeën aan te dragen. Denk bij-
voorbeeld aan creatieve, verbindende workshops of een maatjes-
project. Alles is welkom zolang het de doelgroep ondersteunt.

Bent u bijvoorbeeld een ondernemer en heeft u een idee zonder 
winstoogmerk of bent u betrokken bij een vereniging, school of 
een maatschappelijke organisatie. Dan kunt u met uw idee terecht 
bij Het Beste Idee van Dronten.
 
Eénmalige opstartsubsidie
Verbind mensen met elkaar door een mooi plan en maak kans op 
een eenmalige subsidie van 5000 euro. Hiermee kunt u uw idee 
uitwerken én opstarten. Meer weten over het Beste Idee van
Dronten en de voorwaarden? Kijk dan op onze website.

Wat moet u doen?
Meld u aan voor onze online informatieavond op dinsdag 9 fe-
bruari van 19.30 tot 21.00 uur of op dinsdag 2 maart van 19.30 tot 
21.00 uur door een mail te sturen naar sociaal0321@dronten.nl.
Of mail ons direct het aanvraagformulier en geef in het kort aan 
wat uw idee is en hoe u dit denkt uit te voeren. Aanmelden kan tot 
vrijdag 12 maart 2021.

HEB JIJ EEN HEB JIJ EEN 
GOED IDEE GOED IDEE 

VOOR MENSEN DIE HET VOOR MENSEN DIE HET 

FINANCIEEL FINANCIEEL 
MOEILIJK MOEILIJK 

HEBBEN?HEBBEN?

WWW.DRONTEN.NL/
HETBESTEIDEEVANDRONTEN

Strooiroutes gemeenten en
provincie samengevoegd in
digitale kaart
Van 1 november tot half april 
bestaat er kans op gladheid door 
vorst, sneeuw en ijzel. In deze pe-
riode zijn de provincie en gemeen-
ten actief om te voorkomen dat 
wegen en fietspaden glad worden 
door sneeuw of bevriezing. Om 
weggebruikers beter te informe-
ren, zijn de strooiroutes van de 
provincie Flevoland en de 6 ge-
meenten vanaf nu samengevoegd 
op 1 digitale strooiroutekaart. 

Weggebruikers kunnen nu bij 
winterse omstandigheden voordat 
ze op pad gaan gemakkelijk 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 begaanbaar-
heid.

Verkiezing: “Beste buur van
Dronten 2020”
Voor de vijfde keer organiseren 
MDF Buurtbemiddeling, de ge-
meente Dronten en OFW de “Bes-
te Buur van Dronten” verkiezing 
voor de inwoners van Biddinghui-
zen, 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 bood-

schappen gedaan, of u op een 
andere manier door deze tijd 
geholpen? 

Nomineer uw buur voor deze 
verkiezing. Stuur een duidelijke 
motivatie voor uw nominatie tot 
1 februari per mail naar Wendy 
Rademakers van MDF via
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 6 januari 2021 tot en met 
woensdag 13 januari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0034 07-01-2021 Strandgaperweg 20 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO  

(tijdelijk realiseren van een bezorgservice van maaltijden voor de duur  
van een jaar omdat vanwege de corona-crisis nieuwe evenementen niet 
door mogen gaan) 

2021-0039 08-01-2021 De Banier 21 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

2020-1485 11-01-2021 Bijsselseweg 3 (6) Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-0045 11-01-2021 De Dieze 40 Dronten, handelen in strijd met regels RO (pand inrichten  

t.b.v. het exploiteren van een kringloopwinkel) 
2021-0051 11-01-2021 Kad. sectie B 258, 1568, 1678 en 2058 te Dronten (aanleggen van in- en 

uitritten t.b.v. het aansluiten van de parkwegen Elandtocht en  
Rendiertocht op de Elandweg als onderdeel van Windplan Blauw)  

2020-1505 24-12-2020 RECTIFICATIE: Staverdense beek (kavel P) Biddinghuizen, bouwen van  
een vrijstaande woning.(In eerdere publicatie stond Nodbeek kavel P)  

 
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 
2020-1281 Tarwehof 24 Biddinghuizen, plaatsen van een carport voor de garage 
2020-1326 Kad. sectie B 4451, 2334 en 1348 te Dronten, kappen van 12 bomen langs de oostzijde 

van de Dronterringweg N711 t.b.v. de aanleg van de inritten van de parkwegen 
Rendiertocht (RT) en Elandtocht (ET) als onderdeel van Windplan Blauw  

2020-1331 Kad. sectie H 871 en 520 te Dronten, kappen van drie bomen langs de zuidzijde van de 
Swifterringweg N720 vanwege de aanleg van een inrit t.b.v. de parkweg Rivierduintocht  
als onderdeel van Windplan Blauw  

2020-1333 Kad. sectie H 1097, 394 en 674 te Dronten, aanleggen en in gebruik nemen van de 
tijdelijke inritten d.m.v. een rotonde van de parkweg Klokbekertocht op de gemeentelijke 
weg N720 (Swifterringweg) als onderdeel van Windplan Blauw 

2020-1346 Kad. sectie H 1122, 767, 654 en 1119 te Dronten, aanleggen en in gebruik nemen van 
de parkwegen Klokbekertocht en Rivierduintocht onder HS-lijnen (nabij de Visvijverweg) 
als onderdeel van Windplan Blauw 

2020-1342 Kad. sectie H 520, 871 en 1110  te Dronten, aanleggen van een (tijdelijke) in- en uitrit als 
aansluiting van de parkweg Rivierduintocht aan de noord- en zuidzijde op de 
Swifterringweg (N720) als onderdeel van Windplan Blauw 

2020-1344 Kad. sectie H 976, 1122, 1142, 767, 654 en 1119 te Dronten, aanleggen van de 
(tijdelijke) in-/uitritten als aansluiting van de parkwegen Klokbekertocht en Rivierduintocht  
(VT- en RD-lijnen) op de Visvijverweg als onderdeel van Windplan Blauw 

2020-1350 Drontermeerdijk 4 Dronten, herinrichten van het prorail-terrein rondom het 
dienstengebouw (t.h.v. de Drontermeertunnel) vanwege het project versterking 
Drontermeerdijk, alsmede het verleggen van de brandblusleiding en het aanleggen van 
een nieuwe pompinstallatie op de percelen Kad. sectie C 1825, 1829, 1833 t/m 1838, 
1841 en 1843 t/m 1846 te Dronten 

 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Voorgenomen besluiten / beschikkingen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het voornemens is omgevingsvergunning te verlenen voor het 
volgende: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-1029 De Drieslag 4 Dronten, uitbreiden van de Aeres Hogeschool te Dronten  
   
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 januari 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Wilt u deze inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl.  
 
Zienswijzen 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht bij ons college, 
t.a.v. team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid onder vermelding van dossiernummer. 
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men belanghebbende is. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 7 januari 2021 tot en met 
woensdag 13 januari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-0469 Staverdense Beek 12 Biddinghuizen, plaatsen van een prefab 
garage aan de woning inclusief een carport 

V 11-01-2021 

2020-0833 Het Spectrum 1 A Dronten, plaatsen van gevelreclame V 13-01-2021 
2020-0974 Willem De Kooningstraat 2 t/m 18 (even) Dronten, bouwen van 9 

seniorenwoningen 
V 07-01-2021 

2020-0995 Noordwijkselaan (kavel 53) in Dronten, bouwen van een 
vrijstaande woning 

V 13-01-2021 

2020-1153 Spijkweg 15 Biddinghuizen, handelen in strijd met voorschriften 
RO (plaatsen van vergunningvrije chalets, aanleg waterpartij, 
verharding en kabels en leidingen) op Resort Zuiderzee 

V 13-01-2021 

2020-1383 Bijsselseweg 3 (200) Biddinghuizen, uitbreiden van de bestaande 
bungalow 

V 07-01-2021 

2020-1404 Ploegschaar 72 Biddinghuizen, aanleggen van een 2e uitrit  V 08-01-2021 
2020-1483 De Binnenloop 23 Dronten, wijzigen van de gevel V 13-01-2021 
2020-1488 Havikskruid 4 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 07-01-2021 

* = 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

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

De volgende ontheffing is verleend en verzonden 
aan:
- Abbertweg 4 Dronten, verzonden op 11-01-2021 

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.

Naast het gronddepot aan de Energieweg te 
Dronten worden 5 populieren en 6,8 ha gemengd 
loofhout gekapt. 
 

Bekendmaking 
Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Dronten maken (gelet op artikel 3:12 van de Al-
gemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de 
Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend ten behoeve van het afwijken van het 
bestemmingsplan Dronten Wijland (3100) (vast-
gesteld 27 april 2018), (Wabo artikel 2.12, lid 1, 
onder a, onder 3°). Het gaat om realisatie van een 
uitbouw van Aeres Hogeschool aan De Drieslag 
4 te Dronten. Ten gevolge van het wegverkeer op 
de Gildepenningdreef zal de Aeres Hogeschool 
een hogere geluidsbelasting ondervinden dan 
de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 
geluidhinder. Burgemeester en wethouders 
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet 
geluidhinder voor dit schoolcomplex in ontwerp 
een hogere waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage  
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 
stukken liggen vanaf 21 januari 2021 gedurende 
6 weken gezamenlijk met de ontwerp omge-
vingsvergunning OV 2020-1029 ter inzage. U kunt 
de stukken inzien bij de centrale Balie van de 
gemeente Dronten, De Rede 58 te Dronten. Wilt 
u hiervan gebruik maken dan kunt u daarvoor 
een afspraak inplannen via de website van de ge-
meente Dronten of door te bellen naar telefoon-
nummer 14 0321. Desgewenst kan een mede-
werker van gemeente Dronten een mondelinge 
toelichting geven op de beschikking. 

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inza-
ge legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk 
bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn 
zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken 
haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te 
maken.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 
degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals 
hierboven beschreven en belanghebbend zijn, 
te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve 
besluit tot het verlenen van de hogere waarden 
beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.


