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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

Van 31 januari
tot en met
6 februari wordt er gecollecteerd 
voor de Hersenstichting.

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

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met burgernet.

Kinderopvangtoeslagaffaire

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.

Avondklok
Een paar keer per week maak 
ik samen met mijn echtgenote 
een avondwandeling. Even een 
frisse neus halen en wat extra 
beweging. In de zomer deden we 
dit vaker, maar ook in de winter 
proberen we de wandeling erin te 
houden. Sinds het begin van de 
coronaperiode lijkt het alsof er ’s 
avonds sowieso meer gewandeld 
wordt. Toen we onlangs op zater-
dagavond wat sneeuw hadden 
was het zelfs ‘gezellig druk’ buiten 
met wandelaars en spelende 
kinderen.
 
De invoering van een tijdelijke 
avondklok zal onze wandelingen 
niet in de weg staan; in Dronten 
hebben we de ruimte en wij zijn 
echt wel weer op tijd in huis. Toch 
zet het mij wel aan het denken. 
Daar waar de bloembollen weer 
boven komen, de dagen weer 
langer worden en de natuur de 
eerste voorjaarstekenen laat zien, 
gaan we samen nog een paar 
moeilijke weken in. Het kabinet 
en deskundigen hebben daarvoor 
een uitleg die ik begrijp en onder-
schrijf: als we nu streng zijn, komt 
het moment van versoepeling ook 
eerder.
 
Het perspectief van versoepeling, 
de start van het vaccineren en een 
nieuw voorjaar moeten ons in 
deze tijd voor ogen blijven staan. 
Hoe zwaar de komende weken 
ook zullen zijn, we moeten er op 

vertrouwen dat er licht aan het 
einde van deze tunnel is. Als we 
elkaar nu minder zien, komt er 
eerder ruimte voor het openen 
van de scholen, een feestje met 
vrienden en familie of zelfs een 
festival. Als we nu streng voor 
onszelf zijn, kunnen we binnen-
kort weer vaker uit eten en weer 
op vakantie. En het belangrijkste: 
door nu het virus minder kansen 
te geven blijven we onze gezond-
heid en die van onze naasten 
beschermen. Hoe moeilijk ook, 
ik ben bereid om mijn bijdrage 
te leveren omdat ik weet dat we 
deze periode alleen zo achter ons 
kunnen laten.

Wethouder Roelof Siepel

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

Vanuit de gemeente Dronten 
hebben 18 ouders zich gemeld bij 
de Belastingdienst, vanwege de 
problemen met de kinderopvang-
toeslag in de periode 2015-2019. 
Wij weten (nog) niet wie dit zijn. 
Wij kunnen deze ouders helpen bij 
de volgende onderwerpen: hulp 
bij schulden, gezondheid, werk of 
dagbesteding, gezin en wonen. 
Bent u gedupeerd door de kin-
deropvangtoeslagaffaire en heeft 
u zich voor 1 november 2020 
gemeld bij de Belastingdienst?
Dan heeft u in december een 
tegemoetkoming van € 750,00 
ontvangen. Dit bedrag wordt door 
ons vrijgelaten, het wordt dus niet 

verrekend met uw uitkering of toe-
gerekend aan uw vermogen. 
                
Bent u gedupeerd door de
kindertoeslagaffaire?                                                                                    
Heeft u dit bedrag niet ontvangen, 
maar bent u wel gedupeerd door 
de kinderopvangtoeslagaffaire? 
Neem dan contact op met het Ser-
viceteam gedupeerden Kinderop-
vangtoeslag van de
Belastingdienst. Ons telefoon-
nummer is: 0800-2 358 358 
(gratis). 
Bent u gedupeerd en heeft u 
hulp van de gemeente nodig?
Bel dan naar het volgende
telefoonnummer: 14 0321.     

Het is bijna zover: over iets meer dan zes weken opent het
verbouwde gemeentehuis haar deuren. Benieuwd naar hoe het
er nu uitziet? Bekijk de foto’s voor een inkijkje!

Het gemeentehuis is bijna klaar

Stadsdichter gezocht
Heeft u een passie voor dichten? 
Dan nodigen we u graag uit om 
te solliciteren voor de eervolle 
opdracht als Stadsdichter van de 
gemeente Dronten voor 2021-
2022.

Woorden doen wat met mensen. 
Passende woorden, troostende 
woorden, of ook verkeerd gekozen 
woorden. Het kan ons verdelen 
of dichter bij elkaar brengen. Wij 

zoeken iemand die met zijn/haar 
woorden ons dichter bij elkaar kan 
brengen. Gemeente Dronten biedt 
graag het venster om door deze 
ogen mee te mogen kijken. 

Wij bieden u daar de oorkonde bij 
aan en een kleine beloning. Heeft 
u interesse? Stuur dan een korte 
motivatie en een zelfgeschreven 
gedicht naar
communicatie@dronten.nl.

Het beste idee van Dronten
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, Dron-
ten en Swifterbant op om ideeën 
aan te dragen. Denk bijvoorbeeld 
aan creatieve, verbindende work-
shops of een maatjesproject. Alles 
is welkom zolang het de doel-
groep ondersteunt.

Bent u bijvoorbeeld een onder-
nemer 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 uit-
werken 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 
februari 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 aanvraagfor-
mulier 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

Volg ons 
Wilt u als eerste al het nieuws van de gemeente ontvangen? Volg ons 
dan op onze sociale media kanalen. We zijn actief op Instagram, Face-
book en Twitter. 



 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 13 januari 2021 tot en met 
woensdag 20 januari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2020-1177 17-01-2021 De Kaapstander 54 Dronten, vervangen van de huidige kozijnen door 

kunststof en voorzien van HR++ glas t.b.v. verbeterde isolatie 
2021-0079 18-01-2021 Elandweg 16 Swifterbant, dempen en verbreden van de sloot en  

draineren naar kanaal 
2021-0080 18-01-2021 Rietweg 15 Dronten, verplaatsen van de inrit 
2021-0090 19-01-2021 De Drieslag 23 Dronten, bouwen van een nieuw clubgebouw  
2021-0095 19-01-2021 De Pony 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0098 19-01-2021 Tarpanweg 6 Swifterbant, verharden van de uitrit 
2021-0096 19-01-2021 Industrieweg 16 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO (realiseren  

van een micro bier brouwerij met kleine bierwinkel) 
2021-0097 19-01-2021 Kad. sectie E 3136 aan de Rister te Biddinghuizen, bouwen van een  

nieuw bedrijfspand en het plaatsen van vlaggenmasten  
2021-0099 20-01-2021 Het Spaarne 20 t/m 26 (even) Dronten, aanleggen van twee uitritten 
2021-0101 20-01-2021 Sint Hubertusgilde 3 Dronten, uitbreiden van de woning op de 2e 

verdieping 
  
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 
2020-1257 Herfst 97 Dronten, uitbreiden van de woning 
2020-1136 Wijnkopersgilde 24 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding 
 
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 donderdag 14 januari 2021 tot en met 
woensdag 20 januari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-0915 Willem De Kooningstraat 7 Dronten, bouwen van een nieuwe twee-
onder-een kap woning (rechterdeel) 

V 18-01-2021 

2020-0916 Willem De Kooningstraat 5 Dronten, bouwen van een nieuwe twee-
onder-een kap woning (linkerdeel) 

V 18-01-2021 

2020-1238 Kruizemunt 76 Dronten, legaliseren van een schutting V 14-01-2021 
2020-1448 Harenberg 20 Biddinghuizen, aanbrengen van een rookkanaal 

voor een openhaardaansluiting 
V 15-01-2021 

* = 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.

Ondergrondse container 
Popart, wijk Het Palet-West 
te Dronten
Melding definitief plaatsingsbesluit

Op 20 oktober 2020 heeft het college het ont-
werpbesluit genomen inzake het voornemen om 
de locatie aan Popart in de wijk Het Palet-West 
te Dronten aan te wijzen als inzamelplaats voor 
huishoudelijk restafval middels een ondergrondse 
restafval container.
Gedurende de inzagetermijn is er géén zienswijze 
ingediend.

Het college heeft op 12 januari 2021 besloten dat 
de ingediende zienswijze heeft geleid tot herover-
weging van de gekozen locatie en deze aan te 
passen op verzoek van de indieners.
De middels de zienswijze voorgestelde locatie aan 
Popart voldoet aan de gestelde eisen en is hierbij 
definitief aangewezen.

Beroep en voorlopige voorziening
Het besluit wordt gepubliceerd in het Gemeente-
blad en op de gemeentelijke website. Belangheb-
benden kunnen binnen een termijn van 6 weken 
na de dag van bekendmaking van het besluit be-
roep aantekenen bij de Raad van State. Beroep is 
enkel mogelijk als een zienswijze op het ontwerp-
besluit is ingediend, dan wel als het de indiener 
van het beroep een nieuwe belanghebbende is 
door wijziging van het ontwerpbesluit. 

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtre-
ding van het definitieve besluit niet. Dit defini-
tieve besluit treedt in werking de dag na afloop 
van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding 
te schorsen dient er een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Raad van State te worden in-
gediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van 
zes weken is ingediend, treedt het “besluit plaat-
sing ondergrondse afvalcontainer aan Popart in 
de wijk Het Palet-West te Dronten” met kenmerk 
B20.002956 niet eerder in werking dan nadat op 
dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voor-
lopige voorziening dient geadresseerd te zijn aan 
de Raad van State, ter attentie van de Voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor 
het indienen van beroep en/of een voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer 
informatie en uitleg over de procedures kunt u 
vinden op www.rechtspraak.nl.
 

Ondergrondse containers, 
wijk Het Palet-Oost te 
Dronten
Melding definitief plaatsingsbesluit

Op 20 oktober 2020 heeft het college het ontwerp-
besluit genomen inzake het voornemen om de 
locaties aan Zaaier en Grazende Kalfjes in de wijk 
Het Palet-Oost te Dronten aan te wijzen als inza-
melplaats voor huishoudelijk restafval middels 
een ondergrondse restafval container.
Gedurende de inzagetermijn is er géén zienswijze 
ingediend.

Het college heeft op 12 januari 2021 besloten 
dat de locaties aan Zaaier en Grazende Kalfjes 

voldoen aan de gestelde eisen en zijn hierbij 
definitief aangewezen.

Beroep en voorlopige voorziening
Het besluit wordt gepubliceerd in het Gemeente-
blad en op de gemeentelijke website. Belangheb-
benden kunnen binnen een termijn van 6 weken 
na de dag van bekendmaking van het besluit 
beroep aantekenen bij de Raad van State. Beroep 
is enkel mogelijk als belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het 
“Besluit plaatsing ondergrondse afvalcontainer in 
de wijk Palet-Oost te Dronten” in te dienen.

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtre-
ding van het definitieve besluit niet. Dit defini-
tieve besluit treedt in werking de dag na afloop 
van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding 
te schorsen dient er een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Raad van State te worden in-
gediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van 
zes weken is ingediend, treedt het “besluit plaat-
sing ondergrondse afvalcontainers in de wijk Het 
Palet-Oost te Dronten” met kenmerk B20.002958 
niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is 
beslist. Het verzoek om een voorlopige voorzie-
ning dient geadresseerd te zijn aan de Raad van 
State, ter attentie van de Voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen 
van beroep en/of een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over de procedures kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl.
 

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en ver-
zonden aan:
-  Ketelweg 1 Dronten; verzonden op 14-01-2021. 
-  Mosselweg 8 Biddinghuizen; verzonden op 

19-01-2021.

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. 

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 periode zijn de provincie en ge-
meenten actief om te voorkomen dat wegen 
en fietspaden glad worden door sneeuw 
of bevriezing. Om weggebruikers beter te 
informeren, zijn de strooiroutes van de pro-
vincie Flevoland en de 6 gemeenten vanaf 
nu samengevoegd op 1 digitale strooiroute-

kaart. Weggebruikers kunnen nu bij winter-
se 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 begaanbaarheid.


