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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 30 mei tot en
met 5 juni wordt er
gecollecteerd voor
Prins Bernhard Cultuurfonds

Van 6 tot en met 12 juni wordt er 
gecollecteerd voor Edukans

Van 6 tot en met 12 juni wordt er 
gecollecteerd voor Epilepsie NL 

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.

Doe mee met:

Werkzaamheden

Van 10 mei tot
en met 11 juni 2021 mei zijn er 
asfalteringswerkzaamheden 
aan de Wistentweg. Er wordt 
een bermversteviging aange-
bracht, de bermen worden af-
gewerkt en de opritten worden 
hersteld aan de Wisentweg 
op het gedeelte Biddingweg 
richting Lelystad.

Van 17 mei tot en met 18 juni 
2021 wordt er bermverste-
viging aangebracht langs de 
Roodbeenweg vanaf huisnum-
mer 18 tot de Swifterweg.

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

De Zuid is weer open
Als wethouder Verkeer en Vervoer 
reis ik letterlijk door de samen-
leving en maak ik verrassende 
omzwervingen in de technische 
wereld van de verkeerskunde. 
Slimme combinaties van innova-
tie, techniek en gebruikerslogica 
vind ik daarbij als bestuurder 
interessant. 
 
De afgelopen maand is het ver-
keersproject De Zuid afgerond. 
Na een jaar met omleidingen is 
de weg volgens planning nu weer 
open. Waar is de tijd gebleven? 
 
Ik kan het mij nog goed herinne-
ren. Ik was ongeveer een half jaar 
wethouder en De Zuid was één 
van mijn eerste grote verkeers-
projecten. Er landde een maquette 
op mijn bureau. Deze maakte mij 
nieuwsgierig naar de mening van 
inwoners en ondernemers.
Wat vinden zij van de plannen? 
Ook vroeg ik mij af hoe hun 
inbreng het proces en de kwaliteit 
van het uiteindelijke project zou 
kunnen versterken. Om daar ach-
ter te komen zijn er diverse bijeen-
komsten met hen georganiseerd. 
En wat bleek? Zij bedachten in een 
paar uur tijd diverse oplossingen. 
Waar mogelijk zijn deze ideeën 
en opmerkingen in het project 
meegenomen. 
 
Het maakte goed zichtbaar dat 
maatschappelijke thema’s niet 
alleen van de overheid zijn, maar 
van ons allemaal. Doordat ieder-
een bereid was om naar elkaar te 
luisteren ontstond er energie en 
kwamen we samen tot creatieve 
oplossingen. Zo zijn bijvoorbeeld 
bitumen van het dak van het oude 
zwembad verwerkt in het asfalt 

van De Zuid waardoor het sterker 
is en een langere levensduur 
heeft. Een landelijke primeur! 
 
De heer Van Heel is namens inwo-
ners bij het gehele verkeersproject 
een buitengewoon betrokken 
gesprekspartner geweest.
Daarom heb ik hem laatst nog 
even persoonlijk gebeld om 
samen terug te kijken. Hij vond 
dat het project goed is verlopen, 
het eindresultaat er mag zijn en 
hij gaf nog tips mee voor de finale 
afwerking. 
 
Graag wil ik via deze column
(of moet ik zeggen ‘via deze weg’) 
alle betrokken inwoners, onder-
nemers, uitvoerende partijen en 
projectleiders bedanken. Hetzelfde 
geldt voor de medewerkers van 
het Ichthus College, de Open Hof 
en de gemeente Dronten. Ieder-
een heel erg bedankt voor zijn/
haar inzet #knapstaaltjewerk

Irene Korting
Wethouder Verkeer & Vervoer

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

Maaien bollenloof 

Vindt u het ook zo jammer dat de bloembollen in de gazons zijn 
uitgebloeid? Dat gele loof ziet er niet zo mooi uit. Toch is het 
belangrijk dat het loof na de bloei een aantal weken blijft staan. 
Hierdoor sterkt de bol aan om volgend jaar ook weer mooi te 
kunnen bloeien. 

Normaliter wordt het loof rond deze tijd gemaaid en afgevoerd. 
Door de koude aprilweken loopt de natuur een beetje achter.
Het maaien van het bollenloof schuift zodoende ook een paar 
weekjes op.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is momen-
teel volop aanwezig in eikenbo-
men. Vanaf ongeveer half mei 
krijgen de rupsen ‘brandharen’. Na 
contact met deze microscopisch 
kleine brandharen kunnen klach-
ten ontstaan zoals hevige jeuk, 
huiduitslag en irritatie aan
de ogen of aan de luchtwegen.

Opzoeken van nesten en rupsen
De eikenprocessierups wordt 
actief bestreden door de gemeen-
te. Op sommige locaties heeft in 
april een preventieve bestrijding 
plaatsgevonden. Vanaf half mei 
wordt gestart met het inspecteren 
van de eikenbomen op nesten en 
rupsen. Begin juli wordt er een 
tweede inspectieronde gehouden 
en medio augustus nog een derde 
ronde. 
 
Verwijderen van nesten en rupsen
Wanneer in een boom in het ste-
delijk gebied eikenprocessierup-
sen worden aangetroffen wordt er 
een rood-wit lint om de stam van 

de boom gedaan met de opdruk 
‘pas op eikenprocessierups’.
De aangetroffen rupsen en nesten 
worden vervolgens door een aan-
nemer machinaal opgezogen en in 
een luchtdichte zak opgevangen. 
Op deze wijze wordt verspreiding 
van de brandharen in de omge-
ving van de boom voorkomen. 
De zakken met rupsen en nesten 
worden vervolgens afgevoerd.

Meld rupsen of een nest
Ziet u ergens eikenprocessie-
rupsen en/of nesten in een 
eikenboom? Laat het ons weten 
via onze website via de button 
‘Melding doen’ of telefonisch via 
telefoonnummer 14 0321.
De eikenprocessierups komt in 
principe alleen voor in eiken. 

Informatie
Meer informatie over de eikenpro-
cessierups, de risico’s hiervan en 
de beheersing van de overlast is 
te vinden op onze website onder 
‘eikenprocessierups’.

Voordeel met de Pas van Dronten
Er kan steeds weer meer onder-
nomen worden. Naast kappers 
en schoonheidssalons zijn nu 
ook winkels weer open. Terrassen 
kunnen na inschrijven bezocht 
worden. Verenigingen kunnen 
meer deuren openen voor sport 
en andere activiteiten. Heeft u 
een Pas van Dronten, houd deze 
dan weer bij de hand en pak uw 
voordeel. 

Maak bijvoorbeeld kennis met 
een nieuwe sport door een gratis 
proefles, ontvang een extraatje op 
het terras of winkel met korting. 

Heeft u een tegoed op de Pas 
staan, verzilver dit dan bij deelne-
mende winkels, verenigingen en 
andere organisaties die aangeslo-
ten zijn bij de Pas van Dronten. 
Uw tegoed, alle aangesloten 
aanbieders en acties die op dit 
moment gelden vindt u op www.
pasvandronten.nl. 

Denkt u wel aan de maatregelen 
die nog gelden om het coronavi-
rus terug te dringen, dan houden 
we het voor iedereen zo veilig 
mogelijk.

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen

www.burgernet.nl



Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

9 juni 19:30-00:00 uur Commissievergadering Online te volgen
  (jaarstukken en Kadernota) op www.dronten.nl

10 juni 19:30-00:00 uur Commissievergadering Online te volgen
  (vervolg Kadernota) 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

Terinzagelegging 
vastgestelde besluiten 
‘Ketelhaven – Esdoornlaan’
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het plan ‘Ketelhaven – Esdoornlaan (D1002) 
besluiten ter inzage liggen. Dit plan ligt tussen 
de Esdoornlaan en Bungalowpark Ketelhaven in 
Ketelhaven. Het plan vervangt een deel van het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan Woonge-
bieden Gemeente Dronten (D1000) en maakt de 
gewijzigde verkaveling en ontsluiting van 5 kavels 
voor vrijstaande woningen mogelijk.

De volgende gewijzigd vastgestelde besluiten 
liggen ter inzage;
1. vastgesteld bestemmingsplan “Ketelhaven – 

Esdoornlaan (D1002)” op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening;

2. besluit tot het niet vaststellen van een ex-
ploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening;

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan 
bevat het vastgestelde plan de volgende belang-
rijke wijzigingen:
• Paragraaf 5.6: de waterparagraaf, inclusief 

bijbehorende bijlagen, zijn aangepast en ver-
beterd. De geplande wadi’s blijven sloten en de 
bijbehorende teksten en berekeningen zijn hier 
op aangepast; 

• Paragraaf 5.10: de analyse van de ontsluiting is 
verbeterd. Het aantal verkeersbewegingen is 
gecorrigeerd. 

U kunt de betreffende stukken inzien van 3 juni 
2021 tot en met 15 juli 2021 bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis op afspraak en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste 
dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 
weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
U kunt geen beroep instellen indien u geen be-
langhebbende bent én geen zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit hebt ingediend. Burgers kunnen 
ook digitaal beroep instellen via
digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten 
treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
Stichting Edukans. Edukans werkt in ontwikke-
lingslanden aan het best mogelijke onderwijs 
voor kinderen en jongeren. Een kind dat leert, is 
een kind met kansen. Want op school leer je veel 
meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er 
voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. 
Watje op school leert, is voor altijd. Wereldwijd 
gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar 
school of ze stoppen voortijdig. 
Er wordt ingezameld in week 23.

Ontheffing verbranden 
snoeihout
Periode 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2026.

De volgende ontheffingen zijn verleend en
verzonden aan:
• Vuursteenweg 23 Swifterbant, verzonden op 

12-05-2021 

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 tel: 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. 

Kennisgeving 
Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval
Ingediende melding

Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een melding hebben ontvangen 
voor:

Omschrijving : Het breken van 900 ton betonpuin
Aanvrager : Puinkorrel Kampen B.V.
Locatie : Elandweg 19 in Swifterbant
  
Uitvoering
De werkzaamheden vinden plaats in de periode 
van 4 mei 2021 tot en met 4 augustus van 07:00 
uur tot 18:00 uur aan de Elandweg 19 in Swifter-
bant. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom 
geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Des-
gewenst kunt u de gegevens inzien. 

Ter inzage
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 via e-mail: gemeente@dronten.nl, via de 
website: www.dronten.nl of via telefoonnummer: 
140321.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer:
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Het ken-
merk is: Z2021-006399

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
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:
• 2021-0372 Het gaat om een parkeervak aan 

het Tussendek 57 te Dronten; verzonden op 
11-5-2021

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
• 2021-0562 Het gaat om een parkeervak aan 

Lijzijde 263 te Dronten; verzonden op 17-5-2021

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 14 0321.

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 10 mei 2021 tot en met vrijdag  
21 mei 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 

Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0557 07-05-2021 Vossemeerdijk 6 Dronten, plaatsen van een Tiny House op terp 3 
2020-1068 07-05-2021 Stobbenweg 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk  

uitbreiden van de camping) 
2021-0565 11-05-2021 Staverdense Beek 20 Biddinghuizen, legaliseren van de gewijzigde  

voorgevel 
2021-0567 11-05-2021 nabij Biddingweg 11 Swifterbant, aanleggen van een dam om ontsluiting  

aan K16 te geven aan de openbare weg  
2021-0571 11-05-2021 Varelsebeek 3 Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke waterbrug voor 

grondwateronttrekking en lozing door middel van bronbemaling, ten  
behoeve van graafwerkzaamheden onder grondwaterpeil 

2021-0578 12-05-2021 De Zuid 7 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0516 25-04-2021 De Driesprong 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  

van de woning 
2021-0579 12-05-2021 Haringweg 19 Dronten, vervangen van 2 aanlegsteigers verspreid door  

de Provincie Flevoland 
2021-0580 12-05-2021 Havikskruid 10 Swifterbant, realiseren van een nieuwe doorgang tussen 

keuken en garage 
2021-0581 12-05-2021 Philipsdaalder 6 Dronten, plaatsen van een terrasoverkapping en berging 
2021-0583 14-05-2021 Houtwijk 18 Dronten, plaatsen van led reclame scherm aan de achterzijde 
2021-0585 15-05-2021 De Sallandse Roe 9 Dronten, plaatsen van een schutting 
2021-0586 17-05-2021 De Sallandse Roe 19 Dronten, plaatsen van een schutting 
2021-0593 18-05-2021 Saturnusweg 11 Dronten, verbreden van de uitrit 
2021-0595 18-05-2021 Jan Steenstraat , kavel P249 en P250 Dronten, bouwen van een dubbele 

woning  
2021-0598 18-05-2021 De Sallandse Roe 17 Dronten, verplaatsen van de schutting 
2021-0599 19-05-2021 Olsterpad 2 Dronten, wijzigen van de woonfunctie naar kantoorfunctie 
2021-0601 19-05-2021 Rister 4 Biddinghuizen, aanleggen van een nieuwe inrit bij het nieuwe 

bedrijfspand  
021-0606 20-05-2021 Rietweg 25 Biddinghuizen, uitbreiding van de loods en bouwen van 2 

sleufsilo’s 
2021-0607 20-05-2021 Binnenkant 15 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0609 20-05-2021 Dreef 40 Biddinghuizen, uitbreiden van de garage, plaatsen van een 

dakkapel, plaatsen van een schuur en schutting, schilderen van kozijnen  
en vervangen van rotte balkon delen door Keralit 

2021-0610 20-05-2021 Rendiertocht, kad. sectie H109 Dronten, wijzigen van de positie van een 
windturbine RT-08  

2021-0611 20-05-2021 Elandtocht kad. sectie H94 Swifterbant, wijzigen van de positie van een 
windturbine ET-07 

2021-0613 21-05-2021 Bloemenzoom kavel B 113 Swifterbant, bouwen van een woning  
  
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 maandag 10 mei 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 zijn op verzoek van de  
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 

Dossier Omschrijving  
2021-0590 Slepersgilde 4 Dronten, plaatsen van een tuinhuis met veranda  
2021-0591 Slepersgilde 9 Dronten, bouwen van een veranda aan de achtergevel  
2021-0584 Ellerweg 18 Biddinghuizen, verleggen van de sloot naar de eigendomsgrens  
2021-0531 Melkweg 7 Dronten, verbreden van de oprit  

Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
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 
 

2021-0365 Kad. sectie K 1018 en K 1019 De Dommel-De Dinkel Dronten, bouwen van 4 
geschakelde bedrijfspanden, plaatsen van erfafscheidingen en het aanleggen van 
uitritten  

2021-0397 De Dukdalf 2 Dronten, bouwen van een voliere met nachtverblijf  
2021-0382 Beverweg i.v.m. de aanleg een 150 kv-kabel langs de zuidzijde van de Noordertocht, 

kappen van een deel van de houtopstand (bos)  
 
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 maandag 10 mei 2021 tot en met woensdag 
26 mei 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Verzonden 

2020-1134 Ploegschaar, kad. sectie E 3034 ged. Biddinghuizen, bouwen van 
een bedrijfswoning met nieuwe bedrijfshal en het aanleggen van 
een uitrit  

V 18-05-2021 

2021-0371 Schans 51 Dronten, vervangen van de winkelwagenstalling  G 18-05-2021 
2021-0380 De Kolk 16 Swifterbant, plaatsen van een hekwerk V 18-05-2021 
2021-0383 Kruidendreef 56 Dronten, verbreden van de bestaande oprit V 18-05-2021 
2021-0384 Harderringweg 14 Biddinghuizen, bouwen van een kalverstal V 26-05-2021 
2021-0405 Het Kompas 27 Dronten, wijzigen van de kozijnindeling in de 

zijgevel 
V 19-05-2021 

2021-0422 Kad. sectie C 1856 en D 1196, bouwen van twee vleermuishotels 
als onderdeel van het project Windplan Groen  

V 12-05-2021 

2021-0442 Het Ruim 53 Dronten, verplaatsen van de bestaande hoofdingang 
en het vervangen van bestaande reclame uitingen 

V 11-05-2021 

2021-0446 Parkresidentie fase 2, kavel 55 Dronten, bouwen van een woning  V 18-05-2021 
2021-0450 Parkresidentie fase1 kavel 2 Dronten, bouwen van een woning met 

berging 
V 12-05-2021 

2021-0487 Melkweg 6 Dronten, verbreden van de bestaande uitrit V 18-05-2021 
2021-0493 Randweg 3 Swifterbant, plaatsen van portiersloges (wijzigen van 

positie van de portiersloges)  
 12-05-2021 

2021-0497 Lancasterdreef 55 Dronten, verbreden van de gemeentelijk oprit  G 18-05-2021 
2021-0512 Alikruikweg Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 

(parkeren en kamperen op agrarische percelen tijdens Lowlands 
2021  

V 26-05-2021 

2021-0513 Alikruikweg Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 
(parkeren en kamperen op agrarische percelen) tijdens Down the 
Rabbit Hole Festival 2021  

V 26-05-2021 

2021-0539 Peterhof 17 A Dronten, gewijzigd bouwen van de woning 
(gewijzigde gevelindeling)  

V 20-05-2021 

2021-0555 De Korte Baan 9 Dronten, vervangen van de bestaande 
garagedeur (kantelsysteem) door een dubbele openslaande 
garagedeur 

VV 11-05-2021 

2021-0567 nabij Biddingweg 11 Swifterbant, aanleggen van een dam om 
ontsluiting aan K16 te geven aan de openbare weg 

V 18-05-2021 

  
* = 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.  
 
 
 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken


