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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 25 april tot
en met 1 mei wordt er
gecollecteerd voor de
Hartstichting 

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

Van 6 april tot
7 mei zijn er werkzaamheden 
aan de Manegelaan Dronten, 
de weg gaat dicht in beide 
richtingen.

Van 28 april tot 31 mei zijn er 
wegwerkzaamheden aan de 
Stobbenweg. De weg gaat 
dicht in beide richtingen. 

Van 28 april tot en met 30 
april vinden er asfalterings-
werkzaamheden plaats op de 
Biddingweg. De weg gaat dicht 
in beide richtingen. 

Van 3 tot en met 13 mei start 
Provincie Flevoland met het 
onderhoud van een deel van 
de Swifterringweg en het 
gehele naast de weg gelegen 
fietspad.

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

Dankbaar voor enorme inzet GGD
Vanuit mijn rol als wethouder 
volksgezondheid en GGD bestuur-
der met de portefeuille Covid-19 
voor heel Flevoland, heeft de be-
strijding van de gezondheidscrisis 
nog steeds volop mijn aandacht. 
Bij de aanpak zijn we voor een 
groot deel afhankelijk van lande-
lijke beslissingen en uitleveringen 
van de vaccins. De verwachting 
is dat maandag 3 mei sporthal ’t 
Dok in Dronten wordt geopend als 
vaccinatielocatie. 

GGD Flevoland speelt een belang-
rijke sleutelrol in de strijd tegen de 
Covid-19 pandemie. De organisa-
tie is het afgelopen jaar gegroeid 
met bijna 300 nieuwe medewer-
kers. Er zijn teststraten ingericht, 
het bron- en contactonderzoek is 
opgeschaald en er wordt uitvoe-
ring gegeven aan de landelijke 
vaccinatieopdracht. 

Als bestuurder zie je in deze 
crisis bijzondere dingen ontstaan. 
Zo is samenwerking tussen de 
ziekenhuizen, de ambulancezorg, 
huisartsen en de GGD hechter 
dan ooit. Dat vraagt veel van alle 
betrokken medewerkers van de 
GGD en in het bijzonder van de 
teams infectieziektebestrijding, 
regionale geneeskundige hulpver-
leningsorganisatie en de regionale 
ambulancevoorziening. 
Ook de adviseurs van de Gemeen-
te Dronten die zich inzetten voor 
de publieke gezondheid zijn van 
grote waarde.

Het zijn mensen met hart voor 
de gezondheidszorg die elkaar 
vinden en samen zoeken naar 
oplossingen en verantwoordelijk-
heid nemen. Deze mensen raken 
en inspireren mij. Zij zetten zich 
ondanks alle uitdagingen dag in 

dag uit in voor de bestrijding van 
het Coronavirus.

Tijdens een GGD-webinar voor 
Flevolandse burgemeesters, 
wethouders en raadsleden sprak 
ik eerder deze maand over de 
moed, opoffering en dienstbaar-
heid van de GGD. Een toonbeeld 
hiervan is de onlangs overleden 
directeur van de GGD Flevoland, 
de heer Cees Verdam. Hij was 
enorm gedreven voor de publie-
ke gezondheidszorg en verlegde 
grenzen voor samenwerking. Hij 
was kundig, doortastend en we 
werkten intensief samen in deze 
crisis vanuit het hart.

Als wethouder heb ik dagelijks 
veel contact met mensen en ben 
ik dankbaar dat zovelen van hen 
iedere dag het verschil maken 
voor onze volksgezondheid. 

Irene Korting
Wethouder Volksgezondheid

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

Voordrachten Koninklijke 
onderscheiding 2022
Kent u iemand in de gemeente Dronten die een Koninklijke
Onderscheiding verdient? Veel mensen kunnen deze vraag met 
"ja" beantwoorden, want ook in deze gemeente zetten veel 
mensen zich als vrijwilliger in voor de samenleving. De jaarlijkse 
‘lintjesregen’ die plaatsvindt op de dag voor Koningsdag is dé 
gelegenheid om deze mensen te bedanken voor hun inzet. Maar 
dan moeten ze wel eerst worden voorgedragen. Iedereen kan en 
mag iemand anders voordragen voor een lintje. 

Hoe draag ik iemand voor?
Het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding gebeurt niet 
zomaar, daar gaat een procedure van een aantal maanden aan 
vooraf. Als u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding wilt 
voordragen, kunt u een voorstel indienen bij de burgemeester
aan de hand van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u
aanvragen bij het bestuurssecretariaat of downloaden van
www.dronten.nl (zie hiervoor het “Digitaal gemeenteloket”).
Op dit formulier moeten o.a. onderstaande zaken over de
betreffende persoon worden ingevuld:
- Namen, adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving. 
- Bijzondere verdiensten
- Zijn de bijzondere verdiensten al eerder gewaardeerd of 

beloond?

Het is van groot belang dat u dit formulier zo nauwkeurig en
volledig mogelijk invult en voorziet van ondersteunende
verklaringen. Als alles is ingevuld, kunt u uw aanvraag indienen. 
Dat kan op verschillende manieren:
- Per post: Gemeente Dronten  t.a.v. Marleen Vos, 

bestuurssecretariaat, Postbus 100, 8250 AC Dronten
- Per e-mail: m.vos@dronten.nl
- Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis

Procedure 
Het voorstel wordt in behandeling genomen en de procedure 
wordt gestart door het  complete voorstel, voorzien van een 
advies van de burgemeester, door te sturen naar de Commissaris 
van de Koning van onze provincie. Vanuit de provincie worden de 
voorstellen, na toetsing en goedkeuring, doorgestuurd naar het 
Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke col-
lege brengt een advies uit aan de betrokken minister, die uiteinde-
lijk een beslissing neemt. De voorstellen die door de minister zijn 
goedgekeurd worden ten slotte ondertekend door onze Koning. 

Door bovengenoemde procedure is het voor ons van groot belang 
dat wij uw voorstellen voor de ‘Lintjesregen 2022’ vóór 1 juli 2021 
hebben ontvangen, zodat wij deze tijdig en compleet door kunnen 
sturen naar de provincie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke on-
derscheiding, kunt u contact opnemen met Marleen Vos, bestuurs-
secretariaat, telefoonnummer 14 0321, e-mail m.vos@dronten.nl 
of de informatie op onze website www.dronten.nl raadplegen.

Feestelijke aftrap energie bespaar- 
campagne in gemeente Dronten

Deze week startte een nieuwe 
energie bespaar-campagne in 
Dronten. Wethouder  Ton van 
Amerongen en directeur Noek 
Pouw van woningcorporatie 
Oost Flevoland Woondiensten 
trapten samen deze week een 
nieuwe energie bespaar-campag-
ne feestelijk af. Deze campagne 
richt zich op het zuiniger maken 
en gebruiken van woningen 
met kleine maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld het vervangen van 
gloeilampen door LED-lampen. 
Maar ook acties voor het ontdek-
ken van energieslurpers in huis 
of een warmtelek in de gevel, en 

het maken van een energie-advies 
voor energiezuiniger wonen.
Het geld komt uit de regeling
RREW (Regeling Reductie Ener-
giegebruik Wonen) van het Rijk 
en is bedoeld om woningeige-
naren én huurders te helpen bij 
het energiezuiniger maken van 
de woning. Het Energieloket 
Dronten gaat mede uitvoering 
geven aan deze nieuwe energie 
bespaar-campagne. Meer weten? 
Meedoen? Bezoek het energielo-
ket in Biddinghuizen, Dronten of 
Swifterbant, bel 0320 - 252 004
of kijk op
www.energieloketflevoland.nl.

De gebruikelijke inzameling 
van PMD op de woensdag,
zal in verband met
Bevrijdingsdag worden ver-
schoven naar zaterdag 8 mei.
De inzameling van restafval 
voor het buitengebied, zal 
worden verschoven van de 
woensdag naar donderdag
6 mei.

Door de snelheid van de ontwikkelingen kan het
zijn dat de informatie over corona verouderd is.

Voor de meest actuele informatie kunt u kijken
op www.dronten.nl/coronavirus

Telefonisch spreekuur voor vragen 
overhet OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over 
reizen met het OV? Maak dan ge-
bruik van het telefonisch spreek-
uur en bel 038 – 303 70 10.
OV-ambassadeurs geven er 
antwoord op uw vragen over het 
gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer 
is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend”, zeggen de OV-ambassa-
deurs. 
De provincies Gelderland, 
Flevoland en Overijssel vinden 
het belangrijk dat iedereen met 
het openbaar vervoer veilig en 
gemakkelijk kan reizen. Daarom 
geven OV-ambassadeurs, vrijwilli-
gers en zelf ook op leeftijd, uitleg 
over reizen met trein en bus.   

De maandelijkse inloopspreek-
uren voor senioren zijn helaas 
tot nader orde geannuleerd. De 
coronamaatregelen laten het niet 
toe. Mensen met vragen over het 
gebruik van het OV kunnen nu 
wel terecht tijdens het telefonisch 
spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chip-

kaart aanvraagt of hoe de 40% 
korting voor samen reizen werkt? 
Wilt u meer weten over de Coro-
namaatregelen in het OV of juist 
informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of 
bent u (onverwacht) noodgedwon-
gen afhankelijk van OV maar u 
weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur 
tijdens het telefonisch spreekuur. 
De OV-ambassadeur neemt met u 
het antwoord door.

Wanneer: maandag tot en met 
vrijdag
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag 
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag 
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u 
graag op weg!



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.

Bekendmakingen

Voorontwerp besluiten 
Bestemmingsplan 
‘Biddinghuizen- 
Strandgaperweg 2-4’
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij, besluiten voorbereiden voor het Bestem-
mingsplan ‘Biddinghuizen-Strandgaperweg 2-4 
(D5003)’. Dit plan ligt aan de Strandgaperweg 2-4 
te Biddinghuizen en vervangt het nu geldende 
bestemmingsplan. In dit plan wordt de bestem-
ming Recreatie-Verblijfsrecreatie vervangen door 
de bestemming Bedrijf.
 
Vooraankondiging
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u 
geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). 
Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke 
instanties om advies uit te brengen over ons 
voornemen.
 
Inspraak
Het college van Dronten maakt bekend dat het 
voorontwerp bestemmingsplan ‘Biddinghui-
zen-Strandgaperweg 2-4 (D5003)’ ter inzage ligt.
U kunt de betreffende stukken inzien van 29 april 
2021 tot en met 10 juni 2021 bij;
- de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
- op www.dronten.nl;
- op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk 
of mondeling een reactie inbrengen. Deze kunt u 
richten aan het college van Dronten, t.a.v. team 
Gebiedsontwikkeling. U kunt geen inspraakreactie 
per email indienen. Voor een mondelinge reactie 
kunt u een afspraak maken met B. van den Heuvel 
via het telefoonnummer 14 0321.

Houtopstanden kappen 
zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het 
kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij 
te stellen van de kapvergunningplicht. Concreet 
betekent dit dat er voor het kappen van gemeen-
telijke houtopstanden geen kapvergunning meer 
hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap 
van gemeentelijke houtopstanden wordt wel

beoordeeld volgens een vastgesteld afwegings-
kader en getoetst aan de gemeentelijke beleids-
plannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden
gepubliceerd waarvan besloten is om deze
bomen in het tweede kwartaal van 2021 te 
kappen. De betreffende stukken zijn tijdens de 
openingstijden in te zien bij team Groentechnisch 
Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

Tegenover Installatieweg 2 te Dronten worden
5 populieren en 1 esdoorn gekapt.

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 kenteken- 
onderbord:
- 2021-0462 Het gaat om een parkeervak aan 

Kop van het Ruim 17 te Dronten; verzonden 
op 16-04-2021

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kenteken- 
onderbord:
- 2020-0775 Het gaat om een parkeervak aan 

De Stag 64 te Dronten; verzonden 
op 14-04-2021

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 tel: 14 0321.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking 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 14 0321.

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 14 april 2021 tot en met 
maandag 19 april 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0475 14-04-2021 nabij de Stobbenweg, kad. sectie C312 Dronten, plaatsen van een tijdelijke 

stroomvoorziening t.b.v. een mast voor telecommunicatiedoeleinden 
2021-0477 14-04-2021 Weversgilde 15 Dronten, realiseren van een uitbouw aan de achterkant  

van het huis en aanbouw van een garage aan de achter/zijkant 
2021-0481 15-04-2021 Oogstweg kad. sectie E 1951 Biddinghuizen, bouwen van een profielhal  
2021-0144 16-04-2021 Nodbeek, kad. sectie F 920 Biddinghuizen, bouwen van een woning met 

mantelzorgwoning   
2020-1434 16-04-2021 Elandweg 13 Swifterbant, bouwen van een bewaring 
2021-0484 16-04-2021 Knooplaan 6 Dronten, realiseren van een tweede dam t.b.v. een tweede  

uitrit 
2021-0486 16-04-2021 Havenkant 90 Biddinghuizen, vervangen van de huidige overkapping 
2021-0487 16-04-2021 Melkweg 6 Dronten, verbreden van de bestaande uitrit 
2021-0488 19-04-2021 kruising van de Biddingringweg en de Dronterweg, kappen van bomen  

t.b.v. een rotonde   
  
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. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 14 april 2021 tot en met maandag 19 april 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0255 Pimpernel 12 Dronten, bouwen van een aanbouw aan de woning  
2021-0381 Pastorale 12 Dronten, bouwen van een carport  
2021-0461 Sint Jorisgilde 9 Dronten, bouwen van een tuinhuis 
 
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 woensdag 14 april 2021 tot en met 
maandag 19 april 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-0777 Wisentweg 19 A Dronten, bouwen van een bedrijfsruimte 
(opslag/bewaarplaats agrarische producten) en het aanleggen van 
een extra uitrit  

V 15-04-2021 

2020-1464 Hanzeweg 20 Dronten, uitbreiden van de woning en plaatsen van 
dakkapellen 

V 19-04-2021 

2021-0103 Lancasterdreef 13 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de aan 
de voor en achterzijde van de woning 

 19-04-2021 

2021-0199 Het Dolomiet 16 Swifterbant, plaatsen van een carport (links naast 
de woning) 

V 15-04-2021 

2021-0238 Tarwehof 26 Biddinghuizen, het bouwen van een overkapping V 14-04-2021 
2021-0248 De Zaaiviool 22 Biddinghuizen, gedeeltelijk vervangen van de 

erfafscheiding 
V 19-04-2021 

2021-0350 Manegelaan 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 14-04-2021 

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

V 15-04-2021 

  
* = 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)

Meedenken over
gebiedsfondsen windparken

In de gemeente Dronten komen twee 
nieuwe windparken, Windplan Groen 
en Windplanblauw. Inwoners kunnen 
meeprofiteren van de opbrengsten van 
de windparken. De eigenaren storten 
elk jaar een deel van de opbrengst van 
de windenergie in een fonds, één fonds 
voor Windplanblauw en één voor
Windplan Groen. Het geld is bedoeld 
voor projecten die het dorp beter 
maken. Inwoners kunnen hiervoor met 
plannen komen. Het eerste geld van 
Winplanblauw komt beschikbaar in 2023 
en van Windplan Groen in 2024.   

Dit jaar zet de gemeente met de eigena-
ren van de windparken een organisatie 
op. Daar worden de fondsen in onder-
gebracht. Een onafhankelijk bestuur met 
een vertegenwoordiging van inwoners 
beheert straks de fondsen en neemt 

beslissingen over aanvragen voor
projecten. Samen met inwoners is in 
werkgroepen nagedacht over de
organisatie van de stichting en over
de voorwaarden voor projecten.
De gemeenten wil enkele ideeën toetsen 
bij een bredere groep inwoners.
Meedoen? Vul de enquête in op
dronten.ikpraatmee.nl/gebiedsgebon-
den-bijdrage 

Liever een geprint exemplaar?
Bel 14-0321 of mail naar
gemeente@dronten.nl.
Wil jij meer informatie over de
windparken kijk dan op
www.dronten.nl/duurzaam. 

Het Wilhelmus tijdens
De Nationale Dodenherdenking

Op 4 mei tijdens De Nationale Dodenherdenking worden elk jaar
twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.


