
   
WEEK 13        WEKELIJKSE INFORMATIEPAGINA VAN DE GEMEENTE DRONTEN                       31 MAART 2021

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

Van 5 april tot en met 10 april 
wordt er gecollecteerd voor 
Fonds Gehandicaptensport 

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

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 
werkzaamheden vanwege de 
omvorming van het kruispunt 
tussen de Dronterweg en de
Swifterringweg naar een 
rotonde.

Van 8 april 19.00 uur tot en 
met 10 april 05.00 uur wordt 
er gewerkt aan de Swifterring-
weg. De weg gaat in beiden 
richtingen dicht voor de asfal-
teringswerkingswerkzaamhe-
den voor Windplan Blauw. 

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

Nieuwe verbindingen
Verkiezingen en stemmen tellen, 
altijd weer een moment van her-
ijken van beleid. Het resetten van 
prioriteiten. Landelijke thema’s 
die ons in Dronten raken passeren 
de tafels van de onderhande-
laars, woningbouwprogramma’s, 
energietransitie, economisch 
herstel. We maken onze keuze en 
daar komt een coalitie uit. Nieuwe 
verbindingen.
 
Ondertussen tekenen we op wat 
we zelf in Dronten hebben bereikt. 
Want ook in Dronten staan de 
gemeenteraadsverkiezingen voor 
de deur. Er is een mooie oproep 
van de griffier om cursussen te 
volgen hoe dat nu helemaal werkt 
in de gemeentelijke politiek. Ik 
ben benieuwd wie er allemaal 
meedoen. Of er een nieuwe 
generatie lokale politici opstaat 
om onze gemeente te besturen. 
Het verbouwde gemeentehuis is 
er intussen een inspirerende om-
geving voor. En als je de smaak te 
pakken hebt, als die passie bij je 
is aangewakkerd om mee te doen, 
sluit je dan aan bij een partij die 
het beste bij je past en zorg dat je 
een plekje verwerft op die kieslijst. 
Partijen zoeken vaak naar een mix 
van ervaring en nieuw talent dus, 
wie weet.
 
Wat vind je belangrijk voor onze 
samenleving? Neem een kijkje 
achter de schermen van wat poli-
tici altijd gewoon in openbaarheid 
doen. Een beetje geven en nemen, 
elkaar wat gunnen. Politici doen 

het allemaal met de beste bedoe-
lingen voor de samenleving. Met 
één kleine beperking. Het moet 
wel allemaal betaald kunnen wor-
den. En dat vraagt ons om keuzes 
te maken. Hoe mooi is het als je 
daar zelf in mag meekiezen? Niet 
alleen met de verkiezingen, maar 
ook door mee te mogen doen in 
onze lokale politiek. Onze ge-
meente bestaat volgend jaar vijftig 
jaar, dus tijd voor een nieuwe 
generatie. Of ik zelf weer meedoe? 
Wie weet? In ieder geval werk 
ik met veel passie nog aan het 
vierde jaar van deze bestuurspe-
riode van vertrouwde en nieuwe 
verbindingen.

Met vriendelijke groet,

Ton van Amerongen

Uitnodiging
vervolgbijeenkomst “Wonen 
aan De Zuid” op 14 april

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. 

Op 1 en 3 maart zijn er bijeenkomsten geweest waarin meege-
praat werd over de ontwikkeling van het gebied aan De Zuid in 
Dronten. Tijdens de bijeenkomst en via het reactieformulier zijn 
veel reacties opgehaald.
Tijdens een digitale bijeenkomst op 14 april van 19.00 tot 21.00 
uur willen wij deze opbrengst met u delen. Op basis van deze 
inbreng tonen wij voorlopige uitgangspunten over de planont-
wikkeling van ‘Wonen aan de Zuid’ en gaan wij graag met u in 
gesprek. Op basis van hiervan werken wij vervolgens de uit-
gangspunten uit. 
Deze uitgangspunten worden in een later stadium voorgelegd 
aan de raad van de gemeente Dronten. 

Aanmelden digitale bijeenkomst 
Vanwege de coronamaatregelen vindt de bijeenkomst digitaal 
plaats (met behulp van het programma Microsoft Teams). U hoeft 
voor de bijeenkomst geen speciale software te kopen. Wilt u deel-
nemen dan kunt u zich tot uiterlijk 8 april aanmelden via de site 
https://dronten.ikpraatmee.nl/overdezuid. U vindt daar ook een 
handleiding voor deelname aan Teams. Kunt u niet deelnemen 
maar wilt u toch reageren? Dan kunt u via voornoemde link de 
filmpjes, de reeds gestelde vragen met antwoorden en vanaf
15 april de presentaties bekijken en uw reactie geven. 

Ja! Ik wil in de gemeenteraad!
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

Doe mee met onze nieuwe warmte
Deel uw mening en vragen 
over een aardgasvrij Dronten. Wat 
zijn voor u belangrijke thema’s om 
rekening mee te houden, of heeft 
u misschien al een voorkeur voor 
een vervanger voor aardgas? We 
houden graag rekening met uw 
omgeving bij het opstellen van de 

transitievisie ‘Nieuwe warmte’. In 
deze visie geven we per buurt aan 
wat aardgasvrije alternatieven 
zijn en wanneer deze omge-
ving 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 u vindt 
van deze windparken en hoe we 
onze communicatie rondom de 
windparken zo goed mogelijk 
kunnen aan laten sluiten op uw 
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.

Energieloket winnaars

Wethouder van Amerongen 
reikt prijzen uit die energie gaan 
besparen! De winnaars zijn deze 
keer de heer Moerkens, mevrouw 

Berentsen, de heer Buimer en me-
vrouw Tellegen. Binnenkort volgen 
er nieuwe acties, zie
www.energieloketflevoland.nl.

Vanwege Goede Vrijdag en 
Pasen is het Huis van de 
Gemeente op 2 en 5 april 
gesloten en zijn we telefonisch 
niet bereikbaar.



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 17 maart 2021 tot en met 
woensdag 24 maart 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0350 18-03-2021 Manegelaan 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van  

de woning 
2020-1486 18-03-2021 Kad sectie K 3035 tussen de gemeentewerf en de Lage Vaart aan de  

Reest te Dronten, plaatsen van 2 containers, een hekwerk en 9 kantoor- 
units als accommodatie van de roeivereniging Dronten ‘17  

2021-0351 19-03-2021 Kad. sectie E 3154 aan de Ploegschaar te Biddinghuizen, bouwen van een 
nieuw bedrijfspand  

2021-0078 19-03-2021 Vleetweg 2 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe bewaring (opslag voor 
agrarische producten) 

2021-0354 19-03-2021 Bazaltstraat 22 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel op de zijgevel en  
het vervangen van het kozijn van de garage 

2021-0355 19-03-2021 Bremerbergweg 8 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van een nieuwe 
bewaring (wijziging op de reeds verleende vergunning OV 2019-1513) 

2021-0356 19-03-2021 De Vendelier 42 Swifterbant, aanleggen van een uitrit 
2021-0365 22-03-2021 Kad. sectie K 1018 en K 1019 aan De Dommel-De Dinkel te Dronten, 

bouwen van 4 geschakelde bedrijfspanden, plaatsen van erfafscheidingen  
en het aanleggen van uitritten  

2021-0367 22-03-2021 Stobbenweg 6 Dronten, graven van een nieuwe erfsloot en het 
verleggen/aanleggen van dammen i.v.m het project Nieuwe Natuur 

2021-0368 23-03-2021 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur en overkapping in  
de achtertuin 

2021-0371 23-03-2021 Schans 51 Dronten, vervangen van de winkelwagenstalling 
2021-0375 22-03-2021 De Kil 11 Swifterbant, plaatsen van een kantoorunit 
2021-0377 24-03-2021 De Grutto 26 Dronten, plaatsen van een vaste trap naar zolder 
5933519 23-03-2021 Haringweg 37 Dronten, milieuneutrale wijziging i.v.m. het verplaatsen van 

een gastank 
 
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. 
 
Heeft u vragen over dossier 5933519 dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek via telefoon 088-6333000 of email info@ofgv.nl onder vermelding van kenmerk 
Z2021-004817 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 17 maart 2021 tot en met woensdag 24 maart 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0222 Hondsrug 96 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten van 

arbeidsmigranten)  
  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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 18 maart 2021 tot en met 
woensdag 24 maart 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
    Verzonden 

2020-1107 Oudebosweg 6 Dronten, bouwen van een nieuwe woning V 23-03-2021 
2020-1515 Agripark oost Dronten, bouwen van 18 tijdelijke wooneenheden (in 

3-laags gebouwen) t.b.v. studentenhuisvesting, kappen van 3 
bomen en het aanleggen van een toegangsweg (dit betreft een 
uitbreiding van de eerdere vergunning OV 2020-0598) 

V 24-03-2021 

2021-0045 De Dieze 40 Dronten, handelen in strijd met regels RO (pand 
inrichten t.b.v. het exploiteren van een kringloopwinkel) 

V 24-03-2021 

2021-0051 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 (onderdeel van Windplan Blauw)  

V 18-03-2021 

2021-0132 Haringweg 47 Biddinghuizen, kappen en herplanten van een deel 
van de singel i.v.m. nieuw te bouwen schuur 

G 23-03-2021 

2021-0205 Olsterweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 
(bewoning door meer dan een huishouden, niet zijnde studenten of 
arbeidsmigranten) voor een periode van maximaal 10 jaar  

V 23-03-2021 

2021-0214 Olsterweg 1 Dronten, gewijzigd bouwen van een pluimveestal 
(wijziging van o.a. de gevels en de situatie t.o.v. de eerder 
verleende vergunning OV 2019-1252) 

V 22-03-2021 

2021-0223 De Banier 21 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 19-03-2021 

5775161 Pioniersweg 84-86 Dronten, milieuneutraal veranderen vanwege 
het uitbreiden van de inrichting met een werkplaats aan de 
Pioniersweg 53A 

V 19-03-2021 

* = 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)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.

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.

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

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en
verzonden aan:
- Stobbenweg 9 Dronten; 

verzonden op 22-03-2021 

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. 

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij op 23 maart 2021 
hebben besloten de directeur publieke gezond-
heid van de GGD Flevoland aan te wijzen als toe-
zichthouder kinderopvang, als bedoeld in artikel 
58r, vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid in 
samenhang met artikel 1.61 Wet kinderopvang. 

Verder is aan de directeur publieke gezondheid 
toestemming verleend om in zijn plaats mede-
werkers van de GGD Flevoland aan te wijzen die 
als toezichthouder kunnen optreden. 


