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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, 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 14 tot en met 20 maart wordt er gecollecteerd voor
Amnesty International

Van 21 tot en met 27 maart wordt er gecollecteerd voor 
ReumaNederland

Van 21 tot en met 27 maart wordt er gecollecteerd voor 
Artsen voor Kinderen

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

Werkzaamheden

Er wordt aan de
N309 Elburgerweg gewerkt 
van 22 februari tot en met 24 
april. Er is groot onderhoud 
aan de Elburgerbrug. 

Aan Overloop vinden van 22 
februari tot en met 19 maart 
wegwerkzaamheden plaats. 
Het gaat hierbij om een herin-
richting en onderhoud van de 
weg.

Van 1 maart tot en met 21 mei 
wordt er gewerkt aan De Zuid. 
Het betreft het gedeelte van 
De Zuid vanaf de Venusweg tot 
en met het kruispunt van De 
Boeg. De weg is dicht in beide 
richtingen.

Van 1 maart tot en met 30 april 
wordt er gewerkt aan de
Dronterweg. Er zijn werkzaam-
heden vanwege de omvor-
ming van het kruispunt tussen 
de Dronterweg en de Swifter-
ringweg naar een rotonde.

Van januari tot en met juni 
2021 voert Rijkswaterstaat 
groot onderhoud uit aan 
de snelweg A6 tussen Lely-
stad-Noord en de Ketelbrug. 
In het weekend van vrijdag 
19 maart 20.00 uur tot maan-
dag 22 maart 05.00 uur is de 
A6 tussen oprit (13) Urk en 
afrit (11) Lelystad-Noord in de 
richting van Almere afgesloten 
voor al het verkeer.

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

Dronten wijst de weg!
Beste inwoners,

Afgelopen weekend ontving ik 
minister Hugo de Jonge op de 
testlocatie ’t Dok in Dronten. Hij 
zou eigenlijk een paar uur eerder 
in Biddinghuizen komen, bij de 
Fieldlab pilot. Vanwege het slechte 
weer werd het Fieldlab echter 
verzet naar aankomend weekend. 
De minister wilde toch graag zien 
en horen hoe het ons vergaat 
met de pilot Grootschalig Testen 
en dus heette ik hem, samen met 
GGD directeur Flevoland Marjan 
Vluggen, hartelijk welkom.

De minister heeft uitvoerig ge-
praat met de GGD medewerkers 
en met de ambassadeurs van de 
campagne #iktestmee. De ambas-
sadeurs hebben allemaal hun ei-
gen redenen om mee te doen met 
de campagne en zich dus ook te 
laten testen. De column van Gert 
Talens leest u ook hier op deze 
gemeentepagina. Stuk voor stuk 
mooie, emotionele en waardevol-
le verhalen en ik realiseer me dat 
er nog zo veel meer van dit soort 
verhalen zijn. De verhalen sterkt 
ons alleen maar in de keuze die 
we hebben gemaakt om ‘ja’ te 
zeggen tegen de pilot. Dat geldt 
ook bij onze volle medewerking 
die we verlenen aan het Field-
lab, dat nu aankomend weekend 
plaatsvindt. De minister zei het 
mooi: “Dronten wijst ons de weg, 
in hoe we het testen kunnen inzet-
ten om het virus onder de duim te 
houden.” 

Tenslotte gaf de minister nog een 
mooi compliment aan ons allen: 
“Een groot compliment voor de 
gemeente Dronten, de inwoners 
van Dronten en alle maatschappe-
lijke organisaties! We moeten met 
elkaar het virus onder controle 
krijgen maar ga er maar aanstaan. 
Dronten deed het en het is goed 
om te zien hoe de inwoners van 
Dronten en maatschappelijke 
organisaties meedoen en hun 
schouders eronder zetten.”
Deze week is het de laatste week 
dat u zich kunt laten testen. Test 
u ook nog een keertje mee? Tot 
en met zondag is het nog moge-
lijk. Dan worden de resultaten 
verzameld en komen we binnen 
een aantal weken terug met alle 
uitkomsten, die we dan natuurlijk 
met u allemaal delen. 

Hartelijke groet,
Burgemeester Gebben

Wilt u binnenkort een product 
bij de gemeente aanvragen?

Het gemeentehuis is klaar!

 Benieuwd naar het resultaat? Op dronten.nl staat 
 een digitale rondleiding.

 Sinds 8 maart kunt u weer terecht op De Rede 1.  
 Maak een afspraak op dronten.nl. 

Gebruik altijd de officiële gemeentewebsite www.dronten.nl. 
Maak geen gebruik van commerciële tussenpartijen, zoals mijn-
onlineloket en mijnurgentie, voor het regelen of aanvragen van 
zaken. Wij werken niet samen met deze websites. Deze websites 
en online loketten vragen u om gevoelige persoonlijke informatie 
en om geld voor het maken van een afspraak. Of ze rekenen een 
hoog tarief voor een uittreksel of akte.

Heeft u een bestelling geplaatst bij mijnverklaring.nl,
mijnurgentie.nl, socialepremie.nl, Juridischadviesbalie.nl of 
mijnonlineloket.nl. Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Consument 
& Markt - ACM. Zij hebben deze websites gedwongen om te 
stoppen met het misleiden van consumenten en willen het graag 
weten als de bedrijven zich hier niet aan houden.

TONK regeling
Bent u door de coronacrisis in 
financiële problemen gekomen 
en kunt u uw woonkosten niet 
meer betalen? Klop dan aan bij 
de gemeente. Dit geldt ook voor 
ondernemers. 

Dit zijn de belangrijkste regels:
• Door de coronacrisis is uw 

inkomen minimaal 30 procent 
lager; en

• Uw woonkosten zijn minimaal 
40 procent van uw lagere 
inkomen; en

• Andere regelingen bieden geen 
of onvoldoende uitkomst.

De tegemoetkoming is maximaal 
€ 1.200. 

Denkt u dat u in aanmerking komt 
voor de regeling? Het aanvraag-
formulier en meer informatie 
vindt u op dronten.nl (en zoek op 
TONK). Of bel met de gemeente 
via nummer 14 0321. 
De tegemoetkoming is mogelijk 
dankzij de TONK. Dit staat voor 
Tijdelijke ondersteuning noodza-
kelijke kosten. De regeling geldt 
van 1 januari 2021 tot en met 30 
juni 2021. Belangrijk: vraag de 
tegemoetkoming aan voor 31 juli 
2021. 

Kent u iemand voor wie dit 
geldt? Wijs hem of haar op 
de regeling. Samen staan we 
sterk. 

Inrichting openbare ruimte
Palet Oost
Buro Hollema is in opdracht 
van de gemeente bezig met de 
uitwerking van het ontwerp van 
de openbare ruimte in de wijk 
Palet Oost. Voor de invulling van 
de speel-/ontmoetingsplekken 
hebben we de huidige bewoners 
en degenen die al een woning 

gekocht hebben, maar er nog niet 
wonen, betrokken. Hoe zien zij de 
invulling van deze plekken? Wat 
vinden zij belangrijk?

De uitkomsten kunt u lezen op 
https://dronten.ikpraatmee.nl/
paletoost 

Doe mee met onze nieuwe warmte
Deel jouw mening en vragen 
over een aardgasvrij Dronten.
Wat zijn voor jou belangrijke 
thema’s om rekening mee te 
houden, of heb je misschien al 
een voorkeur voor een vervanger 
voor aardgas? We houden graag 
rekening met jouw omgeving bij 

het opstellen van de transitievisie 
‘Nieuwe warmte’. In deze visie ge-
ven we per buurt aan
wat aardgasvrije alternatieven 
zijn en wanneer deze omge-
ving aan de beurt is.
www.dronten.ikpraatmee.nl/
nieuwewarmte



 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 3 maart 2021 tot en met 
woensdag 10 maart 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0272 03-03-2021 Wijngaard 67 Dronten, plaatsen van een korte carport (luifel) aan de  

garage 
2021-0275 04-03-2021 Hooiwagen 21 Dronten, plaatsen van een carport 
2020-0399 04-03-2021 Vossemeerdijk 17 Dronten, afbreken van bestaande bijgebouwen en het 

bouwen van een nieuwe garage  
2021-0281 04-03-2021 De Wierse 25 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 

van de woning 
2021-0284 05-03-2021 Het Ruim 53 Dronten, verplaatsen van een wand  
2021-0250 26-02-2021 Osbornehof 18 Dronten, kappen van een boom 
2021-0152 08-03-2021 Bijsselseweg 11 (77) Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-0115 09-03-2021 Kad. sectie B 4474 (ged.) aan de Koornmarktpoort te Dronten, bouwen  

van een nieuw bedrijfspand en het aanleggen van uitritten  
2020-1310 09-03-2021 Hooiwagen 4 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van  

de woning 
2021-0301 09-03-2021 Strandgaperweg 24, 28, 32 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van Zonne- 

park Dorhout Mees (de 3 substations worden kleiner dan opgenomen in  
de verleende (gewijzigde) vergunning OV 2020-0663) 

Z2021-004080 10-03-2021 Plantweg 1 Biddinghuizen, vergroten en verplaatsen PGS 15 buiten- 
opslag voorzieningen 

  
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Heeft u echter vragen over dossier Z2021-004080 dan kunt u daarvoor contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088-63 33 000 of email: 
info@ofgv.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 
2020-1466 Kad. sectie E 3034 (ged.) aan de Ploegschaar te Biddinghuizen, bouwen van een 

vrijstaande woning en bedrijfspand  
2020-1473 Karel Appelstraat te Dronten, bouwen van 15 nieuwe woningen (9 rijwoningen en 6 twee-

onder-een kap woningen)  
2020-1107 Oudebosweg 6 Dronten, bouwen van een nieuwe woning 
 
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 4 maart 2021 tot en met 
woensdag 10 maart 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-0847 Frans Halsstraat 9 Dronten, bouwen van een woning (kavel S.241) V 09-03-2021 
2020-1126 Korenmaaier 7 t/m 7 R Biddinghuizen, realiseren van een 

garagepark t.b.v. kleinschalige opslag- en bedrijfsruimten  
(Kad. sectie E 2953 en E 2461) 

V 08-03-2021 

2020-1137 Kad, secties H 649 en H 650 Swifterbant, gewijzigd bouwen van 
een onderstation Rivierduintocht (wijziging op de eerder verleende 
vergunning OV 2018-0893) als onderdeel van Windplan Blauw  

V 05-03-2021 

2020-1224 De Dukdalf 4 Dronten, vervangen van het hekwerk ivm nieuwe 
terreininrichting van de Dierenweide Dronten (Kad. sectie A 9194) 

V 09-03-2021 

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

V 05-03-2021 

2020-1369 Kokkelweg 15 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe 
bewaarplaats ter vervanging van de te slopen oude  

V 09-03-2021 

2020-1411 Oker 5 Dronten, uitbreiden van de woning V 04-03-2021 
2020-1480 Peterhof 63 t/m 75 (oneven) Dronten, bouwen van een 7-tal 

rijwoningen in het project Havenkade  
V 08-03-2021 

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

V 08-03-2021 

2021-0135 Peel 28 Dronten, veranderen van een raamkozijn V 08-03-2021 
2021-0150 De Trippen 48 Swifterbant, uitbreiden van de woning  V 08-03-2021 
2021-0182 Gerstehof 21 Biddinghuizen, legaliseren van de reeds verbrede 

inrit  
V 10-03-2021 

2021-0250 Osbornehof 18 Dronten, kappen van een boom V 10-03-2021 
2021-0263 Philipsdaalder 49 Dronten, plaatsen van airco units op het dak van 

een appartementengebouw 
VV 10-03-2021 

2021-0301 Strandgaperweg 24, 28, 32 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van 
Zonnepark Dorhout Mees (de 3 substations worden kleiner dan 
opgenomen in de verleende (gewijzigde) vergunning OV 2020-
0663) 

V 10-03-2021 

* = 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.  
 
Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 4 maart 2021 tot en met 
woensdag 10 maart 2021 een vergunning heeft verleend die de uitgebreide (openbare) procedure heeft 
doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
  Verzonden 

2020-1029 De Drieslag 4 Dronten, uitbreiden van de Aeres Hogeschool  V    09-03-2021 

* = betekenis soort besluit 
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast 
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit  
 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager, ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u 
daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl. 
 
Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te 

brengen. 
Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep / 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend via: 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 

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.

Kennisgeving 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer Besluit 
maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van Dronten 
maken bekend dat zij op verzoek
maatwerkvoorschriften op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ingestemd voor:
Omschrijving: Het niet plaatsen en bemonsteren 
van peilbuis 19 op terrein AWZI
Dronten (niet verplaatsen)
Aanvrager: Waterschap Zuiderzeeland
Locatie: Installatieweg 4 in Dronten
Verzenddatum: 5 maart 2021

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende 
gegevens zijn voor iedereen in te zien.
In verband met de huidige maatregelen
rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de
stukken in te zien op het gemeentehuis.
De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd
worden bij de gemeente Dronten,
gemeente@dronten.nl of via de website
www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze 
publicatie genoemde verzenddatum.
Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
ten minste naam en adres van de indiener, de da-
tum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de reden waarom u het 
niet eens bent met het besluit bevatten. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Dronten,
Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit 
onherstelbare gevolgen met zich
meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden
aangegeven waarom sprake is van een
spoedeisend belang. Aan het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening zijn kos-
ten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer:
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2021-002057

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

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
- 2021-0200 Het gaat om een parkeervak aan de 

Galjoenstraat 99 te Dronten; verzonden op 04 
maart 2021.

- 2021-0253 Het gaat om een parkeervak aan de 
Klipperstraat 25 te Dronten; verzonden op 04 
maart 2021.

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
- 2021-0257 Het gaat om een parkeervak aan de 

Dukdalf 7 te Dronten; verzonden op 04 maart 
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 telefoonnummer 14 0321.

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.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administra-
tie van het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 140321.

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en
verzonden aan:
- Zeebiesweg 37 Biddinghuizen; verzonden op 

8 maart 2021.

- Rietweg 50 Biddinghuizen; verzonden op 
9 maart 2021.

- Rendierweg 17 Dronten; verzonden op 
10 maart 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. 

Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
Stichting Artsen voor Kinderen. Meer dan een 
kwart miljoen kinderen en jongeren in Nederland 
hebben een chronische ziekte of beperking en 
groeien op met problemen. Stichting Artsen voor 
Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven 
voor deze kinderen. Met praktische, innovatieve 
projecten die zijn afgestemd op de wensen en 
behoeften van de kinderen en gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt ingezameld 
in week 12.

Vooraankondiging en 
terinzagelegging vooront-
werp besluiten Reparatie 
veehouderijen (D4100)
Het college van Dronten maakt ingevolge 
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij besluiten voorbereiden voor het 
plan ‘Reparatie veehouderijen (D4100)’. Dit plan 
betreft 158 erven in het agrarisch buitengebied 
en vervangt het nu geldende bestemmingsplan 
‘Buitengebied (9010)’. 

Deze 158 erven (met veehouderij inclusief 
paardenhouderij) zijn bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied (D4000)’ in 2015 
uit dat plan gelaten. In dit reparatieplan wordt de 
bestaande situatie vastgelegd met beperkte ruim-
te voor uitbreiding van veehouderijen middels in-
terne saldering. Middels een binnenplanse afwij-
king in dit bestemmingsplan kan voor agrarische 
activiteiten niet zijnde veehouderij, binnen het 
zoekgebied (maximaal 2,5 ha) worden uitgebreid. 
De opzet van dit bestemmingsplan is voor het 
overige vergelijkbaar aan het bestemmingsplan 
‘Buitengebied (D4000)’, zoals de landschappelijke 
inpassing, de bebouwingsregeling. Zodat voor-
zien kan worden in actueel planologisch kader.

Voor de uitbreiding van veehouderij activiteiten 
(tot 2,5 ha) anders dan interne saldering wordt los 
van het bestemmingsplan een beleidsregel opge-
steld. Daarin worden de voorwaarden vastgelegd 
om mee te kunnen werken aan uitbreidingen. 
In de beleidsregel is de verbinding gelegd met 
het voorliggende bestemmingsplan, doordat de 
uitbreiding dan alleen is toegestaan in het aange-
geven zoekgebied.

Vooraankondiging 
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt 
u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 
Besluit ruimtelijke ordening). Ook is het nog niet 
mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies 
uit te brengen over ons voornemen.

Ter inzage
Het college van Dronten maakt bekend dat 
er voorontwerp bestemmingsplan ‘Reparatie 
veehouderijen (D4100)’ op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

U kunt de betreffende stukken inzien van
18 maart tot en met 14 april 2021:
• bij de publieksbalie van het gemeentehuis 

op afspraak; 
• op www.dronten.nl;
• op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schrif-
telijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze 
kunt u richten aan het college van Dronten, t.a.v. 
team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC  
DRONTEN. Voor een mondelinge reactie kunt u 
een afspraak maken met mevrouw E. Tichelaar via 
het telefoonnummer 14 0321.

Mocht u na het inzien van de stukken nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met
mevrouw E. Tichelaar via e-mailadres:
ruimtelijkeplannen@dronten.nl.



Gert Talens is een van de ambassadeurs van de #iktestmee
campagne. In zijn blog op www.gertspeelt.com heeft hij een stuk 
geschreven over zijn ontmoeting met minister Hugo de Jonge.
 
Dan is het zover. Minister Hugo de Jonge en de Dronter bur-
gemeester Jean Paul Gebben schuiven aan. Beide heren ogen 
ontspannen. De burgemeester stelt ons voor als zijnde de ambassa-
deurs van de pilot. Dat klinkt best indrukwekkend, ik een ambassa-
deur. Even waan ik me iets groter en belangrijker. Even denk ik dat 
deze titel mijn leven totaal zal omgooien en ik nu een echte BD-er 
word en dat het hierna ook snel zal gaan met mijn roem door gans 
het land. ‘Dus u werkt in het onderwijs’, hoor ik plots minister
De Jonge zeggen. Poef, ik ben weer terug op aarde. Weg dromen, 
weg glans en glorie want eh ja, ik ben schoolmeester.
 
In het gesprek dat volgt blijkt dat De Jonge goed is voorbereid.
Hij luistert oprecht geïnteresseerd naar onze verhalen. Hij stelt
vragen, vraagt door en neemt daarvoor ook alle tijd en rust. 
Dat laatste geldt ook voor de burgemeester die als een ontspan-
nen gastheer zijn werk prima uitvoert. Ik heb het laatste jaar vaak 
nagedacht over hoe zwaar de baan van Hugo de Jonge en Mark 
Rutte moet zijn. Het is de beide heren, net als ieder ander mens, 
ook maar gewoon overkomen, deze ellende. Daarbij komt dat alles 
wat zij doen onder een vergrootglas ligt en de eigen vrijheid om te 
zeggen en te doen wat je wilt onder druk komt te staan. Die druk 
moet immens zijn.  
 
Benieuwd naar zijn hele verhaal?
Kijk dan vooral even op www.gertspeelt.com

Kennisgeving inspraakprocedure concept-hondenuitvoeringsbeleid en
concept-aanwijzingsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloop-/uitlaatgebieden
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Dronten heeft 
het concept-hondenuitvoeringsbeleid en 
concept-aanwijzingsbesluit met bijbehoren-
de hondenuitlaatkaarten opgesteld en geeft 
deze stukken nu vrij voor inspraak.

Voorafgaand aan de opstelling van beide 
concepten is via de website “Dronten.
ikpraatmee” en persoonlijke gesprekken 
door studenten van Landstede aan de voor-
kant actief informatie opgehaald bij zowel 
niet-hondenbezitters als hondenbezitters. 
Ook zijn de ontvangen klachten en meldin-
gen geanalyseerd. Verder is informatie uit 
gesprekken van medewerkers met bewo-
ners op straat, van Staatsbosbeheer en 
dierenartsen meegenomen. 

Wat houdt het concept-beleid en
concept-besluit in?
Het concept-uitvoeringsbeleid bevat een 
actualisering en concretisering van regels 
over het hondenbeleid in de artikelen 2:57, 
2:58 en 2:59 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Dronten. Het doel is door geza-
menlijke inspanningen een balans te vinden 
tussen overlast als gevolg van hondenpoep 
en de behoefte aan uitlaatmogelijkheden 
van honden en hondenbezitters. Samen ver-
antwoordelijkheid nemen voor een leefbare 
en veilige openbare ruimte, waarbij primair 
de hondenbezitter verantwoording draagt 
voor het opruimen van hondenpoep. 

Met het concept-aanwijzingsbesluit worden 
in aanvulling op de verbodsgebieden die in 
de Apv zijn genoemd (kinderspeelplaatsen, 
speelweides en zandbakken), het winkel-
centrum Suydersee en de begraafplaats 
De Wissel in Dronten als verbodsgebied 
aangewezen.  
Ook worden de gebieden aangewezen waar 
honden los mogen lopen en de opruim-
plicht niet geldt. Welke gebieden dit exact 
zijn is te lezen op de bijbehorende honden-
uitlaatkaarten.

Ten opzichte van de hondenuitlaatkaarten 
van 2010 zijn er diverse wijzigingen.

Algemeen
De belangrijkste wijzigingen in de honden-
uitlaatkaart zijn toe te schrijven aan functie- 
wijzigingen van de verschillende locaties. 
De meest voorkomende wijzigingen zijn 
nieuwe speelplaatsen of uitbreidingen daar-
van. De locatieaanduiding van een speel-
plaats gaat in de praktijk iets verder dan de 
plaats van de toestellen. Kinderen betrekken 
ook de openbare ruimte daar omheen voor 
hun spel. Om die reden is de groene open-
bare ruimte rondom een speelplaats vaker 
als verbodsgebied aangewezen. Een ander 
logische wijziging is in de uitbreidingsge-
bieden zoals De Gilden en De Graafschap. 
Nieuwbouwgebieden die bij de vaststelling 
van de vorige hondenuitlaatkaarten nog niet 
gereed waren.

Per kern zijn de meest opvallende
wijzigingen:
Biddinghuizen
- Speellocatie De Waterkant
- Bewonersinitiatief Wingerdpark
- Voormalige locatie basisschool 

Koolzaadhof
- Speellocatie Hemsink, De Graafschap

Dronten
- Speellocatie De Morinel
- De Gilden: wijzigingen bij speellocaties, 

nieuwbouw en aanvulling losloop- 
gebieden

- Kantoorvilla’s De West
- Uitbreiding van diverse speellocaties 

verspreid over de kern
- Begraafplaats De Wissel
- Winkelcentrum Suydersee
- School Het Perron

Swifterbant
- Bewonersinitiatief De Fruitboog
- Speelvoorzieningen + monument 

De Greente
- Aanpassing schoolplein De Branding
- Informele speellocatie De Bloemenzoom

De concept-stukken inzien
Het concept-hondenuitvoeringsbeleid en 
concept-aanwijzingsbesluit met bijbehoren-
de kaarten zijn tijdens de inspraakperiode in 
te zien in:

- het gemeentehuis aan De Rede 1 in 
Dronten. Daarnaast zijn de genoemde 
documenten te raadplegen via de website 
www.Drontenikpraatmee.nl.

Inspraakreactie
Tijdens de inspraakperiode van 20 maart 
tot en met 20 april kunnen inwoners van de 
gemeente Dronten en andere belangheb-
benden een reactie geven op de concepten.
Dat kan onder vermelding van het onder-
werp:
- per mail naar gemeente@dronten.nl;
- per brief naar Gemeente Dronten, 

t.a.v. het college van burgemeester 
en wethouders 
Postbus 100 
8250 AC Dronten

Vervolg
De ontvangen reacties worden na de 
inspraakperiode gebundeld en verwerkt in 
een Nota van Beantwoording. Hierin wordt 
gemotiveerd aangegeven of de ontvangen 
reacties al dan niet leiden tot aanpassing 
van de voorgenomen beleid en besluit. 
De Nota van Beantwoording wordt samen 
met de definitieve versie van het honden-
uitvoeringsbeleid en aanwijzingsbesluit ter 
vaststelling aan het college voorgelegd. In-
dieners van een reactie ontvangen de Nota 
van Beantwoording, zodat zij op de hoogte 
zijn van wat er met hun reactie is gebeurd.

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

25-03-2021 19:30-22:30 uur Raadsvergadering De vergadering is te volgen
   via Teams

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.

Vanaf 1 maart ook testen zonder afspraak 
in pilot Grootschalig Testen
De laatste week van de pilot Grootschalig 
Testen is aangebroken. U kunt zich nog 
laten testen tot en met zondag 21 maart.  
Heeft u zich al laten testen? Hartelijk dank 
daarvoor! Heeft u nog geen kans gezien om 
een afspraak te maken? Maak vandaag nog 
een testafspraak!
Vanaf 1 maart kunt u zonder afspraak 
binnenlopen op een van de testlocaties in 
de gemeente Dronten om u te laten testen. 
Neem wel uw burgerservicenummer mee. 
Door met elkaar deel te nemen aan de pilot 
kunnen wij elkaar én de rest van Nederland 
helpen om corona er zo snel mogelijk onder 
te krijgen en terug te gaan naar ons norma-
le leven. Helpt u hier ook aan mee?

U kunt ook nog gewoon telefonisch een 
afspraak maken via 0800 2035. Houd uw 
burgerservicenummer bij de hand en vertel 
de call agent dat u belt om deel te nemen 
aan de pilot Grootschalig Testen in Dronten. 
U kunt een afspraak maken voor uzelf maar 

ook voor het hele gezin. Zij moeten wel
aanwezig zijn als de afspraak wordt ge-
maakt om zelf toestemming te geven.

In gesprek met de minister

Foto: Kick Smeets


