
   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 5 tot en met
10 juli wordt er gecollecteerd 
voor Stichting Hartekind

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

Vanaf 1 juli rijden
gebruikers van de N306 vanuit 
de richting Elburg via een 
nieuwe weg (bypass) richting 
de N307 en vice versa. Op het 
aansluitpunt komen voorsor-
teerstroken en verkeerslichten, 
die het gemakkelijker maken 
om de N307 op te rijden. 
Verkeer op de N307 richting 
Dronten kan direct afslaan.

Er gaan onderhoudswerk-
zaamheden plaats vinden aan 
de Dronterringweg en de Bid-
dingweg. De huidige asfaltver-
hardingen vertonen gebreken 
en moeten daarom worden 
vervangen. De planning ziet
er als volgt uit:
Rotonde Dronterringweg – 
Rivierendreef. De uitvoerings-
periode van deze werkzaamhe-
den is 12 t/m 23 juli 2021. 
Rotonde Dronterringweg – De 
Noord. De uitvoeringsperiode 
is 16 t/m 20 augustus 2021.
Rotondes Biddingweg – Over-
ijsselseweg. De uitvoering 
vindt plaats in de week van
23 tot en met 27 augustus 
2021. Voor meer informatie
www.flevowegen.nl 

Vanaf 26 juli (week 30) tot 
en met 6 augustus (week 31) 
2021 vinden de werkzaamhe-
den plaats op de Colijnweg 
vanaf het Colijnpad tot aan 
de Rendierweg. Tijdens de 
werkzaamheden wordt de weg 
voor doorgaand rijverkeer 
gestremd, fietsers kunnen 
gebruik blijven maken van het 
fietspad langs de Colijnweg. 
Een omleidingsroute wordt
ingesteld; Ketelhaven en 
Lands End blijven bereikbaar 
via de Ketelweg. 

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

Kopregel

Ton van Amerongen
Wethouder

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Wet elektronische publicaties 
(Wep) treedt op 1 juli 2021 in 
werking; maar wat betekent dit?
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Vanaf 1 juli publiceren overheidsorganen op diverse plaatsen hun 
bekendmakingen en kennisgevingen online.

Het doel
Het doel van deze wetswijziging is dat burgers op een centraal 
punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten
die gevolgen hebben op hun leefomgeving.
Voor gemeenten geldt dat alle wettelijk voorgeschreven
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van
(voorgenomen) besluiten vanaf 1 juli worden gepubliceerd
op één plek: in het digitale Gemeenteblad.
Alle versies van het Gemeenteblad zijn te vinden op
www.officelebekendmakingen.nl.

Op 1 juli 2022 treedt het laatste deel van de Wep in werking. Dan 
zullen ook alle terinzageleggingen digitaal plaats moeten vinden. 
Overigens blijft het verplicht om ook fysiek ter inzage te leggen. 
Daarnaast moeten op die datum ook alle reeds geldende beleids-
regels in het Gemeenteblad gepubliceerd zijn.

Aanmelden om meldingen te ontvangen
U kunt berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt 
vinden op www.overheid.nl. U kunt zich hier abonneren op de 
e-mailservice of de app downloaden om berichten digitaal te 
ontvangen.

Han Lammers Fonds zoekt
jonge talenten
Ben jij een creatief talent tussen 
de 18 en 25 jaar? Wil je graag kans 
maken op een beurs van 5.000 
euro? Dan zoekt het Han Lammers 
Fonds jou! Dit jaar geeft het Fonds 
namelijk weer een beurs aan een 
jong en creatief Flevolands talent. 
Je kan de beurs nog aanvragen 
tot en met 23 juli 2021 via:
www.flevoland.nl

Je komt voor de beurs van 5.000 
euro in aanmerking als:

• Je tussen de 18 en 25 jaar bent
• Je een opleiding volgt of al 

bent afgestudeerd
• Jouw toekomst ligt in de 

professionele beoefening van 
kunst en cultuur

• Je aantoonbaar talent hebt en 
dit kunt verduidelijken met een 
motivering en referenties

• Je in Flevoland woont
• Je een financiële impuls kan 

gebruiken om een stap in je 
ontwikkeling te zetten

Vraag op tijd een nieuw 
reisdocument aan
De hoop en verwachting is dat 
in de aanloop naar de zomer 
steeds meer vakantielanden als 
veilig kunnen worden aange-
merkt. De reisbranche ver-
wacht een grote vraag naar last 
minute reizen. Het is daarom 
belangrijk om nu al de geldig-
heid van uw reisdocumenten 
te controleren. 

Wacht niet met het aanvragen 
van een nieuw reisdocument.

Door de coronamaatregelen
kunnen momenteel minder 
mensen worden toegelaten in 
het gemeentehuis. Als u er te 
laat achter komt dan is er een 
spoed procedure nodig. Dit 
kost extra geld en is soms niet 
meer haalbaar. Voor het maken 
van een afspraak en wat er 
nodig is om een reisdocument 
aan te vragen, dit kunt u doen 
op afspraakmaken.dronten.nl/
internetafspraken.

Wielerwedstrijd De Zuiderzee-
ronde op zaterdag 17 juli 2021
Op zaterdag 17 juli 2021 zal weer 
de wielerwedstrijd De Zuider-
zeeronde plaatsvinden. Start en 
finish zal dit jaar zijn bij Flevonice 
aan de Strandgaperweg 20 te 
Biddinghuizen. Om dit wielere-
venement op een veilige manier 
te laten verlopen zijn er op deze 
dag tussen 08:00 uur en 18:00 uur 
verschillende wegen afgesloten. 
Er zijn daarom enkele omleidings-
routes van kracht, welke met 
borden en door verkeersregelaars 
worden aangegeven. Wij willen 
u vragen de verkeersregelaars te 
respecteren en hun aanwijzingen 
op te volgen. De omleidingen op 
deze dag kunnen zorgen voor een 
iets langere reistijd, o.a. ook voor 

enkele buslijnen in het openbaar 
vervoer.

Op de start -en finishlocatie van 
de wielerkoers worden geen
bezoekers toegelaten.
Bent u van plan om dit evenement 
toch, langs het parcours, te gaan 
bezoeken? Dan willen wij u vragen 
om de regels omtrent COVID-19
in acht te houden en om eventuele 
aanwijzingen van de organisatie 
op te volgen.    
 
Meer informatie over de wieler-
ronde, routes, omleidingen en 
de start- en eindtijden vindt u op: 
www.zuiderzeeronde.nl.

Samen doorbreken we het taboe
Huiselijk geweld
Om de verspreiding van het co-
ronavirus tegen te gaan, worden 
noodzakelijkerwijs ingrijpende 
maatregelen genomen. Mensen 
werken en leven daardoor meer 
thuis, hebben minder sociale 
contacten, minder afleiding en 
kunnen onzekerheid hebben over 
hun inkomen. Dat kan betekenen 
dat de spanningen thuis oplopen, 
wat de kans op fysiek, psychisch 
of seksueel geweld vergroot.

Kijk niet weg
Nu mensen elkaar minder treffen 
op verjaardagsfeestjes, school 
of de sportclub, blijft huiselijk 
geweld vaker verborgen. In deze 
uitzonderlijke tijd is het daarom 

extra van belang dat mensen iets 
doen. Een kleine stap kan al een 
groot verschil maken. Zowel voor 
mensen die zelf te maken hebben 
met huiselijk geweld als voor 
mensen in hun omgeving.

Ook binnen de gemeente Dronten 
willen we een vuist maken tegen 
huiselijk geweld. Dit kunnen we 
samen met u. 
Je kunt iets doen door erover te 
praten of om advies te vragen. In 
alle gevallen kun je via 0800-2000 
terecht bij Veilig Thuis. Op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 
vind je tips hoe je huiselijk geweld 
herkent en hoe je in actie kunt 
komen. Het houdt niet op, totdat 
je iets doet.

Rookvrij kinderspel
Bij spelende kinderen horen geen 
rokende mensen. Niemand wil 
dat kinderen meeroken of het 
later zelf gaan doen. Toch raken 
elke week honderden kinderen 
verslaafd aan roken.

Gelukkig gebeurt er al veel om 

kinderen rookvrij te laten spelen. 
Help mee om ook alle andere 
plekken waar kinderen spelen of 
sporten rookvrij te krijgen. Ga 
naar www.rookvrij.nl, selecteer 
uw sportvereniging of speelplek 
en teken voor rookvrij. 



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 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 woensdag 30 juni 2021 tot en met 
woensdag 7 juli 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0805 01-07-2021 Biddingweg 13 Swifterbant, aanleggen van een extra inrit 
2021-0806 01-07-2021 Oudebosweg 14 Dronten, aanleggen van een nieuwe in en uitrit 
2021-0500 02-07-2021 Staverdense beek, bouwnummer 19 Biddinghuizen, bouwen van een  

woning 
2021-0815 02-07-2021 Jupiterweg 17 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0816 02-07-2021 De Amazone 46 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0819 02-07-2021 Parkresidentie fase2, kavel 49 Dronten, bouwen van een woning met  

berging 
2021-0820 05-07-2021 Langstraat 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0835 05-07-2021 Kokkelweg 12 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
2021-0836 05-07-2021 Staverdense Beek 22 Biddinghuizen, plaatsen van een prefab aanbouw  

aan de woning inclusief een carport 
2021-0837 05-07-2021 Philipsdaalder 62 Dronten, handelen in strijd met regels RO (vestigen van 

kapsalon aan huis) 
2021-0854 29-06-2021 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van 8 Prodelin antennes 
2021-0850 06-07-2021 Zeebiestocht, slopen van 10 bestaande windmolens  
2021-0855 07-07-2021 Maalstroom kad. sectie B 4476 Swifterbant, bouwen van een 

bedrijfsverzamelpand,  
  
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 30 juni 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0620 Buitenplaats 16 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-0728 
 

Tarwehof 8 Biddinghuizen, wijzigen van de voorgevel van de garage 
 

 
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 

 
2021-0578 De Zuid 7 Dronten, plaatsen van een dakkapel (dakopbouw) 
2021-0537 Frans Halsstraat, kavel S237 Dronten, bouwen van een woning  
2021-0543           leggen van kabels, leidingen en het uitvoeren van de daarvoor benodigde werkzaamheden 
                            ten behoeve van het nearshore deel van project Windplanblauw 
 
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 1 juli 2021 tot en met woensdag 
7 juli 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0382 kappen van een deel van de houtopstand (bos) Beverweg i.v.m. de 
aanleg een 150 kv-kabel langs de zuidzijde van de Noordertocht 

V 01-07-2021 

2021-0595 Jan Steenstraat 10-12 Dronten, bouwen van een dubbele woning V 05-07-2021 
2021-0616 Pastorale 47 Dronten, plaatsen van een veranda / tuinoverkapping  VV 02-07-2021 
2021-0640 Het Ruim 53 Dronten, verplaatsen van een niet dragende 

scheidingswand tussen winkels 
V 07-07-2021 

2021-0642 Bijsselseweg 11 73 Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

VV 07-07-2021 

2021-0805 Biddingweg 13 Swifterbant, aanleggen van een extra inrit V 06-07-2021 
  
* = 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 
 

Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Week 28, 2021

Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service 
wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke 
stukken ter visie liggen. In de week van 15 juli tot 
en met 21 juli 2020 liggen de volgende ruimtelijke 
stukken nog ter visie. 

Wijziginsplannen
Ontwerp:
- Ontwerpwijzigingsplan Dronten, 

Rivierduinweg 4 (15 juli t/m 25 augustus)

Bestemmingsplannen
Ontwerp:
- Ontwerpbestemmingsplan Dronten, 

Knooplaan 1 (15 juli t/m 25 augustus)

Terinzagelegging 
Ontwerpbestemmingsplan 
Dronten, Knooplaan 1 
(D4006)
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het Ontwerpbestemmingsplan Dronten, 
Knooplaan 1 (D4006) besluiten ter inzage liggen. 
Dit plan betreft het perceel aan de Knooplaan 1 en 
maakt het gebruik van de gronden voor outdoor-
activiteiten mogelijk.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
1. Ontwerpbestemmingsplan “Dronten, 

Knooplaan 1 (D4006)” op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening;

U kunt de betreffende stukken van 15 juli t/m 
25 augustus inzien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis op afspraak.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke 
zienswijze indienen bij het college van de ge-
meente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, 
Postbus 100, 8250 AC  DRONTEN. 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
dhr. V. Schaeken, telefoon 14 0321.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na 
afloop van de inzagetermijn een besluit te nemen 
tot vaststelling van het plan.

Na vaststelling door de gemeenteraad ligt 
het plan ter visie met de mogelijkheid tot het 
indienen van beroepschriften en/of een voorlo-
pige voorziening bij de Raad van State, afdeling 
Bestuursrechtspraak.

Besluiten ontwerp 
wijzigingsplan Swifterbant 
- Rivierduinweg 4 (D40012)
artikel 3.6. lid a Wro 

Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het ontwerp wijzigingsplan ‘Swifterbant - 
Rivierduinweg 4 (D40012)’ besluiten ter inzage 
liggen. Het ontwerp wijzigingsplan aan Rivier-
duinweg 4 en maakt de realisatie van een nieuwe 
kistenbewaringloods mogelijk.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
2. Ontwerp wijzigingsplan ‘Swifterbant - Rivier-

duinweg 4 (D40012)’ op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening;

U kunt de betreffende stukken van 15 juli 2021 tot 
en met 25 augustus 2021 (6 weken) inzien bij:
- de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
- www.ruimtelijkeplannen.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 dhr. V. Schaeken, tel: 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.

Verleende vergunningen 
voor evenementen
Door het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid van de gemeente Dronten zijn de vol-
gende vergunningen voor evenementen verleend:

OV 2021-0763,  voor het organiseren van
Lowlands 2021 van 19 augustus t/m 23 augustus
2021 op het evenemententerrein bij Walibi, 
Spijkweg 30 Biddinghuizen,
verzonden op  9-7-2021

OV 2020-1407, voor het organiseren van de 
wielerwedstrijd Zuiderzeeronde 2021, op 17 juli 
2021 door de gemeente Dronten en omliggende 
gemeenten,  met start en finish bij Flevonice aan 
Strandgaperweg Biddinghuizen, verzonden op 
7-7-2021

OV 2021-0764, voor het organiseren van
Down the Rabbit Hole 2021 van 26 augustus t/m
30 augustus 2021 op het evenemententerrein van 
Walibi, Spijkweg 30 Biddinghuizen, verzonden op 
9-7-2021

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met de administratie van het team Vergunningen, 
Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer
14 0321.

Heeft u vragen over bijeenkomsten of coronagerelateerde
meldingen bel dan met 14 0321.


