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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 16 tot 22 mei
wordt er gecollecteerd
voor Longfonds

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 28 april tot
31 mei zijn er wegwerkzaam-
heden aan de Stobbenweg. 
De weg gaat dicht in beide 
richtingen. 

Van 10 mei tot en met 11 juni 
2021 mei zijn er asfalterings-
werkzaamheden aan de Wis-
tentweg. Er wordt een berm-
versteviging aangebracht, de 
bermen worden afgewerkt en 
de opritten worden hersteld 
aan de Wisentweg op het 
gedeelte Biddingweg richting 
Lelystad.

Van 17 mei tot en met 18 juni 
wordt er bermversteviging 
aangebracht langs de Rood-
beenweg vanaf huisnummer 
18 tot de Swifterweg.

Op 20 mei vinden asfalterings-
werkzaamheden plaats op de 
Rivierduinweg in Swifterbant. 
De weg gaat dicht in beide 
richtingen.

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

Van beschermd wonen naar 
beschermd thuis
De gemeente Dronten streeft naar 
een samenleving waarin we ons 
veilig en verbonden voelen met 
elkaar en waar we prettig wonen. 
Dit geldt ook voor inwoners die 
psychisch kwetsbaar zijn. Voor hen 
is het belangrijk dat zij zoveel mo-
gelijk in hun eigen omgeving en 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Zij kunnen dan makkelijker mee 
(blijven) doen in de samenleving.
 
Daarom vindt er op dit moment 
een beweging plaats van be-
schermd wonen in een instelling 
naar beschermd thuis. Voor wie 
dat nodig heeft wordt ondersteu-
ning, bescherming en behandeling 
zoveel mogelijk in de thuissituatie 
ingezet. Hierbij staan de behoef-
ten en de mogelijkheden van de 
kwetsbare inwoners natuurlijk 
centraal. Als gemeente realiseren 
wij ons dat het doorstromen naar 
zelfstandig wonen (al dan niet met 
begeleiding) spannend is en dat 
dit een uitdaging is voor zowel de 
bewoners en ambulante begelei-
ders, als voor buren en buurten, 
voor de woningcorporatie en voor 
onze sociale partners.
Het lectoraat GGZ & Samenleving 
van Hogeschool Windesheim doet 
in opdracht van de gemeente 
onderzoek naar de effecten van 
beschermd wonen naar be-
schermd thuis. Hierbij worden de 
inwoners ook nadrukkelijk betrok-
ken om wie het gaat: degenen die 

bescherming of begeleiding nodig 
hebben. Samen met alle betrok-
ken partijen wordt in de praktijk 
gewerkt aan een beter begrip en 
aan de integratie van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid 
in de wijken. Partijen en mensen 
worden bij elkaar gebracht. Dat 
leidt tot mooie nieuwe inzichten 
waarmee we samen verder aan 
de slag gaan. De komende weken 
leest u meer hierover. Verhalen 
van inwoners die ervaringsdes-
kundige zijn op dit gebied. Zij 
weten als geen ander wat hun 
behoeften zijn om samen te leven 
in een wijk. Ik nodig u van harte 
uit deze verhalen te lezen!
 
Peter van Bergen
Wethouder Sociaal Domein

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

Ja, ik wil in de gemeenteraad
Spreekt de bovenstaande kop u aan? Wilt u meedenken en 
beslissen over de toekomst van Dronten als lid van de gemeente-
raad vanaf 2022? Wilt u meer weten over de rol en taken van een 
gemeente en de gemeenteraad in onze samenleving? Doe dan de 
gratis cursus 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.

Vanwege het groot aantal aanmeldingen voor de eerste cursus 
bieden we de cursus een tweede keer aan. In drie bijeenkomsten 
(op 31 mei en 7 en 14 juni) wordt u door onder meer burgemees-
ter Jean Paul Gebben, gemeentesecretaris 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 rollen en het gereedschap 
van een raadslid en de invloed op beleid en besluitvorming.
Daarnaast woont u 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 we-
ten van hoe een gemeente werkt, als voor inwoners die al enige 
ervaring met de gemeentelijke politiek hebben. Voor de cursus is 
nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol.

Meer informatie vindt u op drontenacademie.nl.

Helpt u mee om onze website te 
verbeteren?
Wij proberen continu onze dienst-
verlening en informatievoorzie-
ning te verbeteren. Zo ook onze 
website www.dronten.nl. Graag 
nodigen wij u uit om onze nieuwe 
website te onderzoeken. Wij 
zoeken vrijwilligers die vrijwillig 
een aantal taken op onze website 
willen uitvoeren/testen. In totaal 
neemt het onderzoek ongeveer 1 
uur in beslag. 

Als u meedoet krijgt u van ons het 

volgende:
• Een tegoed voor de pas van 

Dronten
• Een actieve bijdrage aan het 

realiseren van een betere 
website

Aanmelden
Meld u aan door een mail
te sturen naar
communicatie@dronten.nl
 We nemen dan binnenkort
persoonlijk contact met u op.

Zie je een stoeptegel loszitten, 
een gevaarlijk overhangen-
de boom of een omgewaaid 
omleidingsbord? Maak er 
een foto van en upload het 
aan Fixi. Een nieuwe app van 
gemeente Dronten. Was er 
op de oude website al een 
meldpunt openbare ruimte, 
nu voegt de gemeente de Fixi-
app daarbij. Het idee is dat 

iedereen de ogen en de oren 
in de gemeente is en door het 
uploaden van de foto en de 
locatiegegevens de gemeente 
op de hoogte wordt gebracht 
om het euvel te verhelpen. De 
app is gratis te downloaden 
via Dronten.nl. 

De Fixi-app is te downloaden 
met de volgende QR codes

Maandag, tweede Pink-
sterdag wordt er geen GFT 
ingezameld, deze inzame-
ling wordt verschoven naar 
woensdag
26 mei. De Milieustraat is
gesloten op tweede
Pinksterdag.

Dronten fixt openbare ruimte
met Fixi-app

Uitnodiging ondermijningsavond 
voor ondernemers
Aantrekkelijke bedrijventerreinen 
en een goed vestigingsklimaat 
zijn belangrijk voor de gemeente 
Dronten. Leegstand is een kans 
om mooie nieuwe bedrijven aan 
te trekken, maar kan ook een 
bedreiging zijn als criminelen hier-
door ongemerkt hun slag kunnen 
slaan. De wereld van ripdeals, het 
witwassen van crimineel verkre-
gen geld, afpersing, uitbuiting van 
illegale werknemers en brand- of 
explosiegevaarlijke hennepkwe-
kerijen en xtc-labs, komen dan 
ineens heel dichtbij. Criminele 
activiteiten midden tussen het re-
guliere bedrijfsleven vormen een 
steeds groter probleem.

Onlangs nog voerden de gemeen-
te Dronten samen met politie en 
de belastingdienst een grote con-
trole uit bij een aantal bedrijven 
op bedrijventerreinen in Dronten. 
De gemeente Dronten wil samen 
met ondernemers en pandei-
genaren de bedrijventerreinen 
aantrekkelijk en veilig houden. 
Daarom organiseren deze partijen 
een speciale online bijeenkomst, 
waarbij burgemeester Gebben 

vertelt over het doel van de 
integrale controles. Het Regionale 
Informatie- en Expertise Centrum 
vertelt u over hoe u criminele ac-
tiviteiten herkent. Daarna komen 
de politie en een ondernemer aan 
het woord over wat zij belangrijk 
vinden en hoe u melding kunt 
doen van ondermijning. Het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid vertelt als laatste hoe 
u criminele situaties kunt voorko-
men. In dit laatste deel schuift ook 
OVDD-bestuurslid Harry de Jong 
aan. Hij is binnen OVDD deskundi-
ge en eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers over dit onderwerp.

Datum: dinsdag 1 juni 2021
Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur
 
Aanmelden
Zorg dat u erbij bent op 1 juni 
2021. Deelname is gratis.
Op www.ovdd.nl/
ondermijningsavond-voor-
ondernemers
vindt u alle informatie en kunt u 
zich aanmelden om live mee te 
praten.



Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

27-05-2021 19:30-00:00 uur Raadsvergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

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

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

Besluiten ontwerp 
wijzigingsplan 
Dronten-Hanzekwartier- 
De Noord 48 (20402)
artikel 3.6. lid a Wro
 
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het ontwerp wijzigingsplan “Dronten-Han-
zekwartier-De Noord 48 (20402)” besluiten ter 
inzage liggen. Het ontwerp wijzigingsplan aan de 
Noord 48 te Dronten en maakt de bouw van16 
rijwoningen en 63 appartementen mogelijk.
 
De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
1. Ontwerp wijzigingsplan “Dronten-Hanzekwar-

tier-De Noord 48 (20402)” op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening;

2. besluit (vormvrije) mer(-beoordeling) op grond 
van de Wet milieubeheer

3. besluit hogere waarde op grond van de Wet 
Geluidhinder

U kunt de betreffende stukken van 20 mei 2021 
tot en met 1 juli 2021 (6 weken) inzien bij:
· de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
· www.dronten.nl.
 
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schrifte-
lijke zienswijze indienen bij het college van de 
gemeente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikke-
ling. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen. 
Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een 
zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak te 
maken met mw. B. van den Heuvel,
telefoon 14 0321.
 
Na vaststelling van het wijzigingsplan door het 
college ligt het plan ter visie met de mogelijkheid 
tot het indienen van beroepschriften en/of een 
voorlopige voorziening bij de Raad van State, 
afdeling Bestuursrechtspraak.

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 5 mei 2021 tot en met maandag 
10 mei 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0546 05-05-2021 Lancasterdreef 20 Dronten, vervangen van twee draagmuren door twee 

stalen draagconstructies 
2021-0547 05-05-2021 De Einse 8 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding 
2021-0548 06-05-2021 De Oost 35 Dronten, aanbrengen van buitengevel isolatie 
2021-0204 06-05-2021 hoek Koornmarktpoort en Cellebroederspoort Dronten, bouwen van een 

bedrijfspand  
2021-0551 06-05-2021 De Deimt 19 Dronten, plaatsen van een nieuw kozijn 
2021-0555 07-05-2021 De Korte Baan 9 Dronten, vervangen van de bestaande garagedeur 

(kantelsysteem) door een dubbele openslaande garagedeur 
2021-0118 07-05-2021 Kokkelweg 24 Biddinghuizen, bouwen van een opslag voor agrarische 

producten. 
  
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 

 
2021-0334 Aanleggen van twee kabelcircuits (deeltrace 6 Biddingringweg/Mosselweg) om 

Zonnepark Dorhout Mees aan te sluiten op het elektriciteitsnet aan de Rietweg te 
Biddinghuizen 

2021-0335 Strandgaperweg Biddinghuizen, aanleggen van 3 kabelcircuits op het terrein van 
Zonnepark Dorhout Mees (kad. sectie D 888, D 1322, D 1953, D 2660 en D 2661)   

 
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 6 mei 2021 tot en met maandag 
10 mei 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1510 Haringweg 6 Dronten, vervangen van een wagenloods R 06-05-2021 
2020-1513 De Wierse 30 Biddinghuizen, bouwen van een woning R 06-05-2021 
2021-0106 Noordwijkselaan 27 Dronten, bouwen van een woning V 06-05-2021 
2021-0215 Olsterpad, kad. sectie C 1896 Dronten, bouwrijp maken van het 

onderstationsterrein van Windplan Groen  
V 04-05-2021 

2021-0356 De Vendelier 42 Swifterbant, aanleggen van een uitrit V 07-05-2021 
  
* = 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)

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


