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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

Er zijn op dit
moment geen
collectes.

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.

Werkzaamheden

De Overloop
te Dronten is tot en met 19 
maart in delen afgesloten 
voor wegwerkzaamheden. De 
werkzaamheden starten deze 
week gestart aan de zijde van 
de Galjoenstraat. Per gedeelte 
duurt de afsluiting ongeveer 
een week. 

De Zuid is van 1 maart tot 
21 mei gedeeltelijke afgeslo-
ten. De weg wordt opnieuw 
ingericht en is afgesloten van 
de Venusweg tot en met het 
kruispunt van De Boeg.

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

Keuzes maken voor geluk
De begroting opbouwen vanaf 
‘nul’, een bijzondere uitdaging. 
‘Doen we nog de juiste dingen?’, 
een vraag die we stelden toen we 
aantraden. Hebben ambities zich 
in de loop der jaren niet teveel op-
gestapeld? We zitten in het laatste 
begrotingsjaar van deze bestuur-
speriode en willen, als rentmees-
ters van onze gemeente, ons 
huishoudboekje natuurlijk goed 
achterlaten. Technische termen als 
‘sluitende meerjarenbegroting’, 
‘kadernota’ of ‘p&c-cyclus’, maken 
het meedenken over een begro-
ting voor velen er niet plezieriger 
op.

Waar het u waarschijnlijk meer om 
gaat is of u in uw gemeente ge-

lukkig bent. Of u fijn woont, werkt 
of recreëert. Uw gemeenteraad 
ziet er op toe dat daar een billijke 
bijdrage tegenover staat, die niet 
verkwist wordt. Achter iedere euro 
aan een vaste last zit een visie, 
een beleidsdoel. Maar ook de 
zekerheid dat die euro ergens van-
daan komt. Een lokale belasting 
of gelden die wij van het Rijk ont-
vangen. Die gelden schommelen 
nog wel eens. Dus een slag om 
de arm is altijd nodig. Dan zijn we 
ook nog eens een jonge gemeen-
te, volop in ontwikkeling. 
We bouwen op en timmeren aan 
de weg. Onze grondexploitatie le-
verde dan ook regelmatig geld 
op. Incidenteel geld. De truc is dat 
wij die gelden niet gebruiken voor 

onze vaste uitgaven. Dat zou een 
beetje zijn alsof we een hypotheek 
betalen door het verkopen van de 
auto. Met de incidentele inkom-
sten bouwen wij verder aan onze 
omgeving. Een inkomstenbron 
die onder druk staat. Met de vaste 
inkomsten houden we de begro-
ting in balans. De vaste uitgaven 
hebben we nu in twintig pakketjes 
gestopt, die we aanbieden aan 
de gemeenteraad. Pakketjes die 
nodig zijn of pakketjes die zich op-
stapelden voor het geluk van onze 
samenleving. De gemeenteraad 
gaat zich er komend voorjaar over 
buigen. Keuzes maken die nodig 
zijn om ruimte te maken voor uw 
ambities. Keuzes maken voor uw 
geluk.

Ton van Amerongen
Wethouder financiën

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

Wilt u een coronagerelateerde 
melding in de

openbare ruimte doen? Bel dan 
tijdens werkdagen met

telefoonnummer 14 0321.

De verbouwing is bijna klaar! 

 Goed om te weten: maak vooraf een afspraak via dronten.nl 

 Vanaf 8 maart is het 
 gemeentehuis weer open.

De verbouwing is bijna klaar!
De verbouwing van het gemeen-
tehuis is bijna klaar. Begin maart 
verhuizen we van de tijdelijke 
locaties terug naar De Rede 1.
Het gemeentehuis is daarom op 
donderdag 4 maart, vrijdag
5 maart en maandagochtend
8 maart gesloten. 

Op 8 maart openen we de deuren 
van het verbouwde gemeente-
huis. Wilt u langskomen voor een 
paspoort, vergunning of ander 
product aan De Rede 1? Maak dan 
een afspraak op www.dronten.nl.
Ook als u in het gemeentehuis wilt 
trouwen, kan dat weer. 

We begrijpen dat u nieuwsgie-
rig bent naar het resultaat. We 
hadden u graag in grote getalen 
willen ontvangen. Helaas is dat 
door de Coronamaatregelen niet 
mogelijk. De officiële opening op 
8 maart kunt u live volgen vanaf 
onze digitale kanalen Facebook, 

Instagram en onze website.
Ook staat daar vanaf 8 maart
een digitale rondleiding door het
gemeentehuis voor u klaar.

We hopen u later in het jaar
alsnog ‘live’ te mogen ontmoeten 
in het gemeentehuis!

Betty test mee
Test u mee? Gemeente Dronten 
doet mee aan de pilot grootscha-
lig testen. Samen met GGD Fle-
voland testen we alle inwoners 
van de gemeente Dronten. We 
vragen iedereen in de gemeente 
Dronten van 12 jaar en ouder, 
mét of zonder klach ten, zich 
maximaal 3 keer te laten testen 
op het coronavirus. De pilot duurt 
in totaal 6 weken. De komende 
weken leest u hier verhalen van 
inwoners die meetesten voor een 
ander. Deze week vertelt Betty 
waarom ze meetest.

De pilot in het kort:
•  We roepen alle inwoners 

van 12 jaar en ouder van de 
gemeente Dronten, met en 
zonder klachten, op om zich te 
laten testen vanaf de week van 
8 februari 

• Alle inwoners ontvangen van-
af de week van 8 februari een 
uitnodiging op de mat 

• In totaal kunnen inwoners zich 
maximaal 3 keer laten testen

• We testen met de PCR 
(polymerase chain reaction) 
test

• We richten 2 extra testlocaties 
(’t Dok in Dronten en De Hoek-
steen Swifterbant) in en we 
breiden de 
bestaande testlocatie uit. 

• Veel gestelde vragen en de 
antwoorden daarop staan op 
www.dronten.nl/iktestmee.

Betty Dekker doet ook mee aan 
pilot grootschalig testen
‘Ik doe mee voor het algemeen 
belang’  

Betty Dekker (79) doet mee met 
de proef grootschalig testen in 
Dronten. ‘Het is belangrijk dat er 
onderzoek wordt gedaan naar 
het coronavirus. Ik doe dus mee 
voor het algemeen belang.’ Ze 
vertelt welke impact de coro-
namaatregelen op haar leven 
hebben. ‘Ik vind het vooral een 
heel stille tijd.’ 

‘Ik had voordat de coronacrisis 
uitbrak een heel actief leven. 
Dat heb ik nog steeds wel, maar 
nu op een andere manier. Als 

vrijwilliger bij het Hospice in 
Dronten had ik veel contact met 
de gasten. Er zijn zoveel regels 
en ja, ik behoor gezien mijn 
leeftijd toch tot de risicogroep. 
Dus vind ik het fijn om iets meer 
afstand te hebben en dat lukt als 
gastvrouw heel goed. Zo kan ik 
toch van betekenis zijn.’ 

Op de bonnefooi
‘Verder ben ik ook vrijwilliger bij 
inloophuis De Herberg.

Alle activiteiten liggen stil door 
corona. Er is geen inloop met 
koffie, maar ook in deze tijd 
zijn we er voor onze gasten. We 
houden allemaal met een aantal 
van hen contact. Voor Kerst heb-
ben we twee keer een attentie 
gebracht. Mensen waren echt blij 
dat ze iemand zagen en vragen 
je dan toch even binnen.’ 
‘Het is een heel stille tijd. Ik ten-
nis twee keer per week en voor-
heen ging ik gewoon naar de 
tennisclub om te dubbelen. Je 
hoefde nooit af te spreken, want 
er waren op drie vaste ochten-
den per week altijd wel minimaal 
vier banen beschikbaar. Er waren 
ook altijd mensen om mee ten-
nissen of koffie mee te drinken. 
Nu moet je echt afspreken, maar 
ik merk dat ik geen energie heb 

om eerst iemand te bellen. Ik 
ga er veel liever gewoon op de 
bonnefooi heen.’

Lekker fietsen
‘Fietsen kan gelukkig nog wel in 
deze tijd en dat doe ik nu een-
maal ontzettend graag. Vorige 
jaar fietste ik met een vriendin 
van Elburg naar Friesland. We 
overnachtten in Koudekerke en 
in Wolvega. Die eerste dag heb-
ben we toch zo’n 90 kilometer 
gefietst. Toen ik een tijdje later in 
mijn eentje naar Groote Keeten 
bij Callantsoog wilde fietsen, 
vond mijn man dat toch iets te 
gek. Hij zette me halverwege af, 
maar de volgende dag fietste 
ik alleen terug. Ik heb dan een 
heerlijke dag! Op de fiets voel ik 
me vrij. Ik geniet van het uitzicht 
en ik hoef lekker niet te denken.’ 
‘Dat vind ik wel prettig, want het 
is toch een moeilijke tijd waar 
we nu met zijn allen in zitten. 
Eenzaam voel ik me niet. Ja, 
er zijn natuurlijk zijn wel eens 
momenten dat ik me een beetje 
alleen voel. Maar dan zoek ik an-
dere dingen om te doen. Zo lees 
ik nu het boek De ontdekking 
van Urk. Heel interessant. Verder 
probeer ik zoveel mogelijk in 
contact te blijven. Het is fijn als 
ik straks weer spontaan kan 
afspreken.’ 

‘Meer inzicht 
geeft ons onze 
vrijheid terug’ 



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 10 februari 2021 tot en met 
woensdag 17 februari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0202 10-02-2021 De Noord 63 A Dronten, aanleggen van een alarminstallatie t.b.v. het 

brandveilig gebruiken van een fitnesscentrum 
2020-1312 10-02-2021 Knooplaan 8 Dronten, bouwen van een terrasoverkapping aan de zijkant  

van de woning 
2021-0084 11-02-2021 De Rede 1 Dronten, brandveilig gebruiken van het gemeentehuis  
2021-0206 11-02-2021 Kad. sectie H 705 te Swifterbant, verplaatsen van de oprit ten zuiden van 

Beverweg 18 te Swifterbant 
2021-0205 11-02-2021 Olsterweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (bewoning 

door meer dan een huishouden, niet zijnde studenten of arbeidsmigranten) 
2021-0139 12-02-2021 Wisentweg 9 Dronten, uitbreiden van de woning 
2020-1411 12-02-2021 Oker 5 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0210 15-02-2021 Plantweg 9 Biddinghuizen, plaatsen van een 40 voet (12 meter) zee-

container naast het bedrijfspand voor de opslag van roerende goederen 
2021-0211 16-02-2021 De Driesprong 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0214 16-02-2021 Olsterweg 1 Dronten, gewijzigd bouwen van een pluimveestal (wijziging 

van de situatie t.o.v. de eerder verleende vergunning OV 2019-1252) 
2021-0215 16-02-2021 Kad. sectie C 1896 te Dronten, bouwrijp maken van het onderstations- 

terrein van Windplan Groen aan het Olsterpad te Dronten  
2021-0217 17-02-2021 Sprengerlaan 3 Dronten, vervangen van de kap van de woning, wijzigen  

van kozijnen en het plaatsen van dakkapellen 
2020-1408 17-02-2021 De Pan 2 Dronten, aanleggen van 6 oefenholes en het vernieuwen/ 

herinrichten van hole 5 van de golfbaan bij de Openbare Golfclub Dronten 
  
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 
2020-1480 Peterhof Dronten, bouwen van een 7-tal rijwoningen in het project Havenkade  
2020-1369 Kokkelweg 15 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe bewaarplaats ter vervanging van 

de te slopen oude hal  
2020-1491 Rietweg 55 Biddinghuizen, uitbreiden van het Engie transformatorstation Hoekwanttocht  
2020-1495 Wijnvat 2 Dronten, wijzigen van de garagepui (vervangen van de hardhouten 

garagedeuren door tuindeuren met glas) 
2020-1503 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) 

2020-1497 Nodbeek (kavel B) Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen 
van een uitrit op Buitenplaats Veluwemeer  

2020-1501 Rendiertocht te Dronten en Elandtocht te Swifterbant, 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  

 
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 11 februari 2021 tot en met 
woensdag 17 februari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2021-0134 Tarpanweg 21 Swifterbant, aanleggen van een extra in- uitrit V 12-02-2021 
2020-1048 Bloemenzoom (kavel B.115) te Swifterbant, bouwen van een 

vrijstaande woning   
V 17-02-2021 

2020-1182 Kop Van Het Ruim 15 Dronten, vervangen en wijzigen van de 
bestaande pui 

V 15-02-2021 

2020-1219 Noordwijkselaan (kavel 45) in Dronten, bouwen van een 
vrijstaande woning   

R 16-02-2021 

2020-1240 Smederij 5 Dronten, uitbreiden van de woning op de 1e verdieping 
t.b.v. een thuiswerk plek 

V 15-02-2021 

2020-1469 Rietweg en Hoekwantweg Biddinghuizen, aanleggen van twee 
middenspanningskabelcircuits in de wegbermen van de Rietweg 
en Hoekwantweg (onderdeel van tracé Mosselweg-Rietweg noord) 
om zonnepark Dorhout Mees aan te sluiten op het Engie station  

VV 11-02-2021 

2020-1500 Spijkweg 15 Biddinghuizen, plaatsen van 18 Aqua Vive boten in de 
jachthaven van Resort Zuiderzee voor een periode van maximaal 
10 jaar 

V 17-02-2021 

2021-0104 De Cavaletti 2 Dronten, vervangen van de huidige gladde kunststof 
kozijnen door kunststof kozijnen met houtnerf voorzien van 
bovenlicht (waarbij de draaiende delen antraciet worden) 

V 12-02-2021 

2021-0107 Kad. sectie C1633 te Dronten, uitvoeren van grondroerende 
werkzaamheden (m.b.t. hoge archeologische verwachtingen) 
i.h.k.v. project N307-49 Roggebot Dronten 

V 11-02-2021 

2021-0108 Kad. sectie C1633 te Dronten, uitvoeren van grondroerende 
werkzaamheden (m.b.t. lage archeologische verwachtingen) 
i.h.k.v. het project N307-50 Roggebot Dronten  

V 11-02-2021 

2019-1426 De Regge 22 Dronten, bouwen van een bedrijfsruimte IV 17-02-2021 
* = 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)Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

10-03-2021 19:30 uur Raadscommissievergadering De vergaderingen zijn digitaal.
  (Zero Based Begroting) De livestream is te volgen
   op www.dronten.nl
11-03-2021 19:30 uur Raadscommissievergadering
25-03-2021 19:30 uur Raadsvergadering

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

Kavels te koop
Per 3 februari 2021 zijn er vier nieuwe particuliere 
kavels in De Graafschap in verkoop gebracht.
De prijzen zijn als volgt: € 220,- per m2, excl. BTW
(€ 266,20 incl BTW).  Één kavel van 465 m2

en drie kavels van 550 m2. 
Heeft u interesse? Dan vindt u de informatie-
brochure op www.wonenindegraafschap.nl.
De inschrijving sluit op 31 maart 2021.

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.

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 vanzelf-
sprekend. Jij kan daarbij hel-
pen! Heb je een idee voor een 
workshop, project of activiteit 
dat verbindt en betrekt? Meld 
je dan aan bij Het beste idee 
van Dronten en maak kans op 
€5.000 euro. 
 
Het Beste Idee van Dronten 
roept iedereen in Biddinghui-
zen, Dronten en Swifterbant 
op om ideeën aan te dragen. 
Denk bijvoorbeeld aan crea-
tieve, verbindende workshops 
of een maatjesproject. Alles 
is welkom zolang het de doel-
groep ondersteunt.

Ben jij bijvoorbeeld een on-
dernemer en heb je een idee 
zonder winstoogmerk of ben 
je betrokken bij een vereni-
ging, school of een maat-
schappelijke organisatie. Dan 
kun je met je 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 kun je je idee uitwerken én
opstarten.

Meer weten over het Beste Idee van
Dronten en de voorwaarden? 
Kijk dan op onze website.

Wat moet je doen?
Meld je aan voor onze online informatie-
avond 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 je idee is en hoe je 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

Openbare bekendmaking
Subsidieregeling coronasteun amateurkunst
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 1 februari 2021 de Subsidierege-
ling coronasteun amateurkunst hebben vastge-
steld. Deze subsidieregeling bevat nadere regels 
over het aanvragen en verlenen van een subsidie 
aan amateurkunstverenigingen in de gemeente 
Dronten die te maken hebben met een financieel 
tekort als gevolg van coronamaatregelen.

De cultuursector is belangrijk voor onze inwoners. 
Belangrijk voor participatie aan de samenleving, 
vrijetijdsbesteding, een leven lang leren en ple-
zier. De coronapandemie heeft de cultuursector 
hard geraakt. Ook de amateurkunstverenigingen 
worstelen met de gevolgen van de coronamaatre-
gelen. Er zijn onvoorziene uitgaven en vermin-
derde inkomsten. Het college wil de amateur-
kunstverenigingen in de gemeente ondersteuning 
met een eenmalige subsidie. De hoogte van de 
subsidie is maximaal €2.000.

De Subsidieregeling coronasteun amateur-
kunst wordt gepubliceerd op de website van de 
gemeente, zie www.dronten.nl bij het onderwerp 
‘subsidie’ en op de website www.officielebekend-
makingen.nl. 

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van 
de subsidie is te vinden op de website van de 
gemeente, www.dronten.nl bij het onderwerp 
‘subsidie’.

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid ge-
meente Dronten en de bijbehorende beleidsregels 
de volgende vergunningen ingetrokken voor het 
innemen van een standplaats:

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het 
college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken:

2019-1486: voor de verkoop van bloemen weke-
lijks op vrijdag aan de Wardhof A te Dronten Zuid; 
verzonden op 16 februari 2021. 

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

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

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als een bezwaarschrift wordt 
ingediend, kan tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via 
telefoon 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 
digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.


