
   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 
voorsorteerstroken en ver-
keerslichten, die het gemakke-
lijker maken om de N307 op 
te rijden. Verkeer op de N307 
richting Dronten kan direct 
afslaan.

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

Internet in het buitengebied
een feit 
Het zit er bijna op. Er is glasvezel 
aangelegd langs 1019 woningen in 
het buitengebied van de gemeen-
te Dronten. Sinds deze week zijn 
ruim 700 adressen aangesloten op 
het glasvezelnetwerk. 
Nog voor de bouwvak worden ook 
de adressen van de Buitenplaats 
aan het Veluwemeer aangesloten.
 
Wat vliegt de tijd. Toen ik net 
een paar maanden wethouder 
was stond het internet in het 
buitengebied op de agenda in 
een overleg met de provincie en 
collega-wethouders uit Flevoland. 
Voor mij stond als een paal boven 
water dat snel en goed internet 
essentieel is voor de leefbaar-
heid, bedrijvigheid, economische 
aantrekkelijkheid en het dagelijks 
leven van onze inwoners in het 
buitengebied.
 
Om te zorgen dat mensen in het 
buitengebied ‘normaal’ internet 
zouden krijgen, nam de provincie 
Flevoland samen met de gemeen-
te het initiatief om glasvezel in het 
buitengebied mogelijk te maken. 
Hierdoor kwam er een marktaan-
bieder voorbij die aangaf: ik wil 
het buitengebied voorzien van 
glasvezel. 
 
En zo geschiedde. Een groot deel 
van het buitengebied is de afge-
lopen periode aangesloten op het 
glasvezelnetwerk. Mede dankzij de 
inzet van LTO, agrarische onder-
nemers, collega-gemeenten en 
natuurlijk de provincie Flevoland. 

Deze week sprak ik met gedepu-
teerde Michiel Rijsberman van de 
provincie Flevoland, die vanaf de 
start betrokken was, en we keken 
samen terug op het eindresultaat. 
En hoe we er met elkaar voor 
hebben gezorgd dat er letterlijk 
nieuwe verbindingen tot stand zijn 
gekomen voor een toekomstbe-
stendig buitengebied. 
 
Om zelf de proef op de som te 
nemen ben ik een dagje in het bui-
tengebied gaan werken. Gewoon 
tussen de akkers, boterhammen 
mee en met de laptop op tafel. 
Wat een heerlijke digitale verade-
ming in de buitenlucht was dat! 

Irene Korting
Wethouder

Heeft u vragen over
bijeenkomsten of

coronagerelateerde
meldingen

bel dan met
14 0321.

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

Hoest en nies 
in je elleboog.

Ontvang geen 
bezoek.

Was vaak en 
goed je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Klachten? Blijf 
thuis en laat je 
direct testen.

 .

Schud geen 
handen.

Draag een 
mondkapje waar 
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je 
de testuitslag 
weet.

 .

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 
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Geef elkaar 
de ruimte.

Basisregels voor iedereen
De  basisregels helpen om besme ing van jezelf en anderen met het coronavirus te 

voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand 
houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Wassen Afstand Testen
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houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Wassen Afstand Testen

De hoop en verwachting is dat in 
de aanloop naar de zomer steeds 
meer vakantielanden als veilig 
kunnen worden aangemerkt.
De reisbranche verwacht een
grote vraag naar last minute 
reizen. Het is daarom belangrijk 
om nu al de geldigheid 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.

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

www.burgernet.nl



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)Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

8 juli 19:30-22:30 uur Commissievergadering Online te volgen
   op www.dronten.nl

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

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 23 juni 2021 tot en met 
woensdag 30 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0753 23-06-2021 Zeebiesweg 42 Biddinghuizen, realiseren van een nieuwe dam en uitrit 
2021-0755 24-06-2021 Parkresidentie fase 2, kavel 41 Dronten, bouwen van een woning met 

berging 
2021-0756 24-06-2021 Kruidendreef 6 Dronten, vervangen van kozijnen op de bovenverdieping 
2021-0765 24-06-2021 Johannes Vermeerstaat Dronten, bouwen van 10 huurwoningen   
2021-0172 25-06-2021 Loofklapper 14 Biddinghuizen, aanbouwen van een bedrijfspand 
2021-0769 25-06-2021 Van Den Hamlaan 17 Dronten, verbouwen van de woning  
2021-0615 25-06-2021 Bijsselseweg 11 119 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-0773 25-06-2021 Het Ruim 36 Dronten, deels vervangen van de luifel  
2021-0776 25-06-2021 Ansjovisweg 16 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0777 25-06-2021 Noordsingel 52 Swifterbant, vervangen van de bestaande kozijnen 
2021-0779 25-06-2021 ontmantelen van windmolenpark Zeebiestocht 
2021-0785 29-06-2021 De Ketting 43 Dronten, bouwen van een opbouw op de bestaande berging 
2021-0791 29-06-2021 De Grutto 125 Dronten, herstellen van de bijkeuken door fundering met  

1,5m te verleggen en ombouwen van de carport tot aanbouw 
2021-0794 29-06-2021 Hondweg 27 Dronten, vervangen van kozijnen en dak 
2021-0795 29-06-2021 Handelsweg-Noord 28 Dronten, plaatsen van hekwerk/schuttingen 
2021-0717 30-06-2021 Roodbeenweg 17 A Dronten, realiseren van arbeidsmigranten huisvesting 
  
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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 24 juni 2021 tot en met 
woensdag 30 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-0557 Majoraan 24 Dronten, plaatsen van een kap op de garage V 24-06-2021 
2021-0492 ten noorden en zuiden van de Reevesluis aan de west-oever van 

het Drontermeer, het aanleggen van twee drijvende in- en 
uitstapvoorziening voor kanoërs  

V 28-06-2021 

2021-0506 Noordwijkselaan 9 Dronten, bouwen van een woning V 28-06-2021 
2021-0579 Dronten, vervangen van 2 aanlegsteigers (locatie 8 en 22),  

beschoeiing en aanleggen wandelpad  
V 29-06-2021 

2021-0622 Noordwijkselaan 25 Dronten, bouwen van een woning met berging V 24-06-2021 
2021-0656 Noordsingel 13 Swifterbant, vernieuwen van het dak V 29-06-2021 
2021-0657 Noordsingel 11 Swifterbant, vernieuwen van het dak V 29-06-2021 
2021-0664 Mark 83 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 28-06-2021 
 
  
2021-0678 De Standaard 14 Swifterbant, plaatsen van een erfafscheiding V 30-06-2021 
2021-0682 De Reling 23 Dronten, aanpassen van de gevelreclame  V 30-06-2021 
2021-0695 Karel Appelstraat 46 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 30-06-2021 

2021-0710 Herfst 27 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 28-06-2021 
2021-0746 De Snit 20 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel V 30-06-2021 
2021-0750 De Mutsaet 17 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 30-06-2021 

 5933519       Haringweg 37 Dronten, milieuneutraal veranderen van een inrichting  
      (verplaatsen van een vloeibare propaantank en pomp-/vulstation          V 28-06-2021 

                       binnen dezelfde inrichting 
 
* = 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.  
 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 23 juni 2021 tot en met 
woensdag 30 juni 2021 een vergunning heeft verleend of geweigerd die de uitgebreide (openbare) procedure 
heeft doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-0104 De Terminator 6 Dronten, bouwen van een vrijstaande 
woning en het aanleggen van een uitrit 

    V           24-06-2021 

 
* = betekenis soort besluit 
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast 
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit  
 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van publicatie, ter inzage 
in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via 
de website www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder toegankelijk op de website via 
www.dronten.nl  en www.ruimtelijkeplannen.nl   
 
Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te 

brengen. 
Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep / 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend via: 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 
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aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
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2020-0104 De Terminator 6 Dronten, bouwen van een vrijstaande 
woning en het aanleggen van een uitrit 

    V           24-06-2021 

 
* = betekenis soort besluit 
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast 
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit  
 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van publicatie, ter inzage 
in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via 
de website www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder toegankelijk op de website via 
www.dronten.nl  en www.ruimtelijkeplannen.nl   
 
Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te 

brengen. 
Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep / 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend via: 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 
 
 

Vooraankondiging 
Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Tijdens de schoolvakantie (10 juli t/m 22 augustus 
2021) bestaat de mogelijkheid dat onderstaande 
advertenties op het gebied van ruimtelijke orde-
ning worden geplaatst op onze gemeentepagina 
in de Flevo Post. 

Ontwerp bestemmingsplan artikel 3.1 Wro
- Ontwerpbestemmingsplan Dronten, 

Knooplaan 1

Ontwerp wijzigingsplan artikel 3.6 Wro
- Ontwerpwijzigingsplan Dronten, 

Rivierduinweg 4

Mocht u met vakantie zijn en toch op de genoem-
de advertenties wensen te reageren door het 
indienen van een inspraakreactie, zienswijze en/
of een beroepsschrift, dan kunt u iemand anders 
machtigen om dit namens u te doen.
Deze persoon dient dan in het bezit te zijn van een 
schriftelijke machtiging.

Persbericht 
Zuiderzeeronde 2021
Op zaterdag 17 juli 2021 zal weer de wielerwed-
strijd De Zuiderzeeronde plaatsvinden. Start en 
finish zal dit jaar zijn bij Flevonice aan de Strand-
gaperweg 20 te Biddinghuizen. Om dit wieler-
evenement op een veilige manier te laten verlo-
pen zijn er op deze dag tussen 08:00 en 18:00 uur 
verschillende wegen afgesloten. Er zijn daarom 
enkele omleidingsroutes van kracht, welke met 
borden en door verkeersregelaars worden aange-
geven. 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 wielerronde, routes, 
omleidingen en de start- en eindtijden vindt u op: 
www.nckdronten.nl.

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)


