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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 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

Van 28 maart tot en met 3 april
wordt er gecollecteerd voor ZOA

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

Help mee aan de veiligheid
in de gemeente Dronten.
Download de app en doe
mee met Burgernet! www.burgernet.nl

Werkzaamheden

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

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.

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

Op naar de lente
Tussen de wolken door komt de 
lente eraan. De vogels zingen in 
alle vroegte zodra het licht wordt. 
De eerste lammetjes zijn gebo-
ren bij de Farms van de Aeres 
hogeschool. De (dorps)bossen 
krijgen hun groene kleur terug. De 
tulpen groeien op de akkers en de 
voorbereidingen voor de Tulpen-
route zijn dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers in volle gang.

In deze crisis besef ik nog meer 
dat hier wonen een voorrecht is. 
Dankzij alle ruimte en de beleving 
van het water om ons heen laad 
je moeiteloos je batterij op. Van 
wandelen, varen tot fietsen door 
het agrarisch gebied of vogels 
spotten in het vogelgebied Vosse-
meer. Je kunt hier alle kanten op. 
Ook de populaire MTB route naar 
Roggebotzand is een recreatieve 
aanwinst voor mountainbikers in 
onze gemeente voor velen. 

Zoals u kunt lezen kijk ik hoopvol 
uit naar het komende recreatiesei-
zoen dat gloort aan de horizon als 
de vrijetijdsondernemers straks 
weer gedeeltelijk open mogen. 
Meer dan ooit heeft iedereen 
behoefte aan ontspanning en 
ontmoeting. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van het coronavirus 
en de beschikbaarheid van vaccins 
wensen we allemaal dat er weer 
ruimte komt voor onze onderne-
mers in de vrijetijdseconomie. De 
verwachting is dat de sector na de 

lockdown de komende zomer nog 
wel rekening zal moeten houden 
met maatregelen als aangepaste 
openingstijden, een maximaal 
aantal gasten en de 1,5 meter 
afstandsregel. Hopelijk wordt het 
herstel van de branche echter 
wel halverwege 2021 ingezet. 
En komt er voor ondernemers in 
de vrijetijdseconomie net als in 
het derde kwartaal van vorig jaar 
een behoorlijke opleving. In de 
tussentijd bereiden ondernemers 
zich voor op een coronaproof re-
creatieseizoen. Zodat als het zover 
is, zij ons veilig en gastvrij kunnen 
verwelkomen en ontvangen. 

Met vriendelijke groet,
Irene Korting
Wethouder Recreatie & Toerisme

Ja! Ik wil in de gemeenteraad!

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. 

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 telefoonnummer 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. 

Spreekt u bovenstaande kop aan? Wilt u meedenken en beslissen 
over de toekomst van Dronten als lid van de gemeenteraad vanaf 
2022? Wilt u meer weten over de rol en taken van een gemeente 
en de gemeenteraad in onze samenleving? Doe dan de gratis cur-
sus Ja! Ik wil in de gemeenteraad die door de Dronten Academie 
wordt georganiseerd en wellicht bent u na 16 maart 2022 één 
van de 27 raadsleden van Dronten.

In drie bijeenkomsten (op 12 en 19 april en 10 mei) wordt u door 
onder meer burgemeester Jean Paul Gebben, gemeentesecre-
taris Tineke van Lenthe, raadsgriffier Erwin Geldorp en enkele 
raadsleden meegenomen in de wereld binnen het gemeentehuis. 
Aan bod komen onder andere de taken van een gemeente, de rol-
len en het gereedschap van een raadslid en de invloed op beleid 
en besluitvorming. Daarnaast woont een fractievergadering naar 
keuze bij alsmede een commissie- en raadsvergadering.

Iedereen vanaf 16 jaar en wonend in Biddinghuizen, Dronten of 
Swifterbant is welkom en kan zich aanmelden via
griffie@dronten.nl. De cursus is bedoeld voor zowel inwoners die 
nog weinig weten van hoe een gemeente werkt, als voor inwo-
ners die al enige ervaring met de gemeentelijke politiek hebben.

Meer informatie vindt u op de website www.drontenacademie.nl/

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 
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 jouwomgeving bij 

het opstellen van de transitievisie 
‘Nieuwe warmte’. In deze visie ge-
ven we per buurt aan wat aardgas-
vrije alternatieven zijn en wanneer 
deze omgeving aan de beurt is.

www.dronten.ikpraatmee.nl/
nieuwewarmte

Praat mee met Windplan Groen en 
Windplanblauw 
In de gemeente Dronten worden 
nieuwe windparken ontwikkeld. 
Dit zijn Windplan Groen en Wind-
planblauw. Bestaande wind-
molens worden opgeruimd, en 
grotere, nieuwe windmolens wor-
den gebouwd. Met deze nieuwe 
windmolens kan meer duurzame 
energie worden opgewekt.

We willen graag horen wat jij 
vindt van deze windparken en hoe 
we onze communicatie rondom 
de windparken zo goed mogelijk 
kunnen aan laten sluiten op jouw 
behoefte.

Praat mee op www.dronten.nl/
ikpraatmee.

Wilt u een coronagerelateerde melding in de
openbare ruimte doen? Bel dan tijdens werkdagen met

telefoonnummer 14 0321.



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 10 maart 2021 tot en met 
woensdag 17 maart 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0319 10-03-2021 Lucernehof 1 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  

van de woning 
2021-0327 11-03-2021 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een overkapping 
2021-0223 12-03-2021 De Banier 21 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 

de woning 
2021-0329 14-03-2021 Lucernehof 104 Biddinghuizen, bouwen van een tuinhuisje 
2021-0330 14-03-2021 Zomer 6 Dronten, plaatsen van een houten carport met plat dak 
2021-0331 15-03-2021 Spijkweg 15 Biddinghuizen, bouwen van 3 recreatiewoningen type 

Magnifique en het handelen in strijd met regels RO (ivm afwijkende 
goothoogte) op Resort Zuiderzee  

2021-0334 15-03-2021 Biddingringweg en Mosselweg te Biddinghuizen, aanleggen van twee 
kabelcircuits (deeltracé 6 Biddingringweg/Mosselweg) om Zonnepark  
Dorhout Mees aan te sluiten op het elektriciteitsnet  

2021-0335 15-03-2021 Kad. sectie D 888, D 1322, D 1953, D 2660 en D 2661 aan de 
Strandgaperweg te Biddinghuizen, aanleggen van 3 kabelcircuits op het 
terrein van Zonnepark Dorhout Mees  

2021-0339 16-03-2021 Ploegschaar te Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe opslagloods  
  
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 
2021-0079 Elandweg 16 Swifterbant, dempen en verbreden van de sloot en draineren naar kanaal  
2021-0090 De Drieslag 23 Dronten, bouwen van een nieuw clubgebouw  
2020-1482 Kad. sectie K 3139 aan De Aar te Dronten, bouwen van een bedrijfsverzamelpand  
2021-0045 De Dieze 40 Dronten, handelen in strijd met regels RO (pand inrichten t.b.v. het 

exploiteren van een kringloopwinkel) 
 
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 maart 2021 tot en met 
woensdag 17 maart 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
    Verzonden 

2020-0399 Vossemeerdijk 17 Dronten, afbreken van bestaande bijgebouwen 
en het bouwen van een nieuwe garage  

V 12-03-2021 

2020-1236 Oogstweg 9 Biddinghuizen, bouwen van een boothuis V 16-03-2021 
2020-1473 Karel Appelstraat 2 t/m 30 (even) te Dronten, bouwen van 15 

nieuwe woningen (9 rijwoningen en 6 twee-onder-een kap 
woningen)  

V 16-03-2021 

2020-1485 Bijsselseweg 3 (6) Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

V 15-03-2021 

2020-1514 Ketelweg 16 Dronten, uitbreiden van de woning door een uitbouw 
aan de woning en een nokverhoging aan de achterzijde 

V 11-03-2021 

2021-0006 Ketelweg 16 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten 
tijdelijke werknemers) en wijzigen van een bouwwerk  

V 17-03-2021 

2021-0152 Bijsselseweg 11 (77) Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

V 12-03-2021 

2021-0211 De Driesprong 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 11-03-2021 
2021-0228 De Schalm 31 Dronten, plaatsen van een dakkapel G 15-03-2021 
2021-0252 Rietweg 38 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van een bewaring 

(ivm gewijzigde brandcompartimentering t.o.v. de reeds verleende 
vergunning OV 2020-0057) 

V 11-03-2021 

2021-0206 Beverweg 18 Swifterbant, verplaatsen van de oprit op het perceel 
Kad. sectie H 705 ten zuiden van Beverweg 18 

V 11-03-2021 

* = 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.  

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

25-03-2021 19:30-22:30 uur Raadsvergadering De vergadering is digitaal  
   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 parti-
culiere 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.

Human Capital Agenda - Ontwikkelfonds 
Regio Zwolle
De gevolgen van de corona maatregelen 
hebben grote invloed op de continuïteit van 
veel MKB-ondernemingen. En dus ook op 
de arbeidsmarkt. Ondernemers hebben het 
beste voor met hun medewerkers.

Omscholen of bijscholen biedt perspectief 
om ze te behouden voor het eigen bedrijf
of - als daar noodgedwongen aanleiding 
toe is - een betere kans te geven bij een 
andere onderneming. 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Gemeente Dronten participeert in het
Ontwikkelfonds van Regio Zwolle.
Voor ondernemers in gemeente Dronten
betekent dit dat ze gebruik kunnen maken 
van een scholingsbudget. Op de website
www.upgradejezelfregiozwolle.nl staat
alle informatie over de regeling die het 
Ontwikkelfonds biedt. Ondernemers en 
werknemers en werkzoekende kunnen zich 
hier ook aanmelden voor ondersteuning.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing
Op woensdag 17 maart was de Tweede 
Kamerverkiezing. 31.359 inwoners van de 
gemeente Dronten waren opgeroepen om 
te stemmen. 81,03 % heeft dat ook gedaan. 

Uitslag Dronten 
6225 inwoners van Dronten stemden op de 
VVD die daarmee als winnaar uit de bus 
kwam. Tweede was het CDA met 3333 stem-

men en derde was D66 met 2866 stemmen. 
Voor de volledige uitslag kijkt u op www.
dronten.nl/verkiezingen. 

Processen-verbaal 
De processen-verbaal staan ook op de 
website. Als u ze liever wilt inzien dan kan 
dat in het gemeentehuis. Maak hiervoor een 
afspraak via onze website. 

Winnaar Beste Buur van Dronten

Ieder jaar is de gemeente een Beste 
Buur rijker. Dit keer ging de eretitel naar 
de familie Van de Ruitenbeek die zich 
met hart en ziel inzet voor de buurt. Een 
kopje soep, een pannenkoek en ritjes 
naar afspraken. Ze zorgen dagelijks voor 
verbinding in de buurt. En dat alles met 
een grote hartelijke lach. Het is een van-
zelfsprekendheid die verwarmt. En dus 
– zeer begrijpelijk – is deze familie Beste 
Buur van het jaar 2020.
 
Corona
Helaas kon de uitreiking van de prijs dit 
jaar niet met alle buren en genomineer-
den plaatsvinden. Corona maakte het 
kleiner, maar niet minder waardevol. 
Iedereen kreeg thuis bezoek. De winnaar 
ontving bovendien een bon van het 

restaurant Moellies voor een mooi diner. 
Wethouder Peter van Bergen: “Het was 
bijzonder om de familie te ontmoeten. 
Zo veel vreugd, zo veel ondersteuning. 
Ik zie de waarde voor de omgeving. En 
dankbaarheid voor wat de familie doet.”
 
Al voor de vijfde keer
De verkiezing Beste Buur van Dronten 
wordt jaarlijks georganiseerd door Maat-
schappelijke Dienstverlening Flevoland 
(MDF) buurtbemiddeling, woningcor-
poratie Oost Flevoland Woondiensten 
(OFW) en team Samen Actief van de 
gemeente Dronten om mensen die veel 
betekenen voor hun buren in het zonne-
tje te zetten. Dit jaar werd de verkiezing 
voor de vijfde keer georganiseerd.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

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

Zwerfafval opruimen? Dat doen we samen
Ergert u zich ook zo aan zwerfafval? En wilt 
u best een handje helpen om hier iets aan 
te doen? Dan zouden we graag de samen-
werking met u aangaan.

De gemeente Dronten wil het opruimen 
van zwerfafval graag promoten en onder-
steunen. Daarvoor kunt u artikelen lenen en 
krijgen die hier een bijdrage aan leveren. 
Mocht u af en toe eens een uurtje overheb-
ben, regelmatig met de hond wandelen of 
graag een vrijwillige bijdrage doen in uw 
omgeving dan kunt u bij de gemeente hier-
voor de middelen lenen of krijgen.

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur een 
mail aan: afvalinzameling@dronten.nl

Wat zijn de opties:
• Het lenen van zwerfafval-opruimmidde-

len. Hiervoor hebben we een uitleenover-
eenkomst gemaakt. U geeft aan welke 

middelen u wanneer wilt lenen en wij 
zorgen dat ze voor u klaarliggen.

• Het in eigendom nemen van middelen. 
Hiervoor hebben we materialen liggen 
die u op naam bij ons in ontvangst mag 
nemen zodat u op momenten dat het u 
uitkomt zwerfafval kunt rapen.

• U schrijft zichzelf in voor een eenmalige 
actie via Nederlandschoon en ontvangt 
rechtsreeks de materialen die u nodig 
heeft. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gratis en betaalde 
materialen.

Veel zwerfafval in de Gemeente Dronten 
wordt al opgeruimd. Dit doen we door 
middel van dagelijkse routes rijden langs 
plekken die bekend staan als verzamelpun-
ten van zwerfafval. Het dagelijks legen van 
prullenbakken en het reageren op meldin-
gen die we van onze bewoners krijgen.



Ji  test e mee, bedankt!

“Wi waarderen jouw 
inzet, fin dat je hebt 

meegedaan!” 

“De pilot kan alleen slagen met 
voldoende deelnemers. 

Jouw bidrage daaraan is 
waardevol geweest.”

Burgemeester Wethouder Volksgezondheid


