
   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

Op dit moment is
het een collecte vrije periode. 
Vanaf september wordt er weer 
gecollecteerd.

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

Er gaan
onderhoudswerkzaamheden 
plaats vinden aan de Dronter-
ringweg en de Biddingweg. 
De huidige asfaltverhardingen 
vertonen gebreken en moeten 
daarom worden vervangen. De 
planning ziet er als volgt uit:
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 in-
gesteld; Ketelhaven en Lands 
End blijven bereikbaar via de 
Ketelweg. 

Van 23 augustus tot 13 sep-
tember vindt fase 1 plaats van 
de wegwerkzaamheden aan 
De Zuid. De weg gaat dicht in 
beide richtingen. Er wordt een 
vertraging verwacht van 5 tot 
10 minuten. In deze fase is het 
winkelcentrum van Dronten 
Zuid bereikbaar via Pimpernel. 
Na 13 september begint fase 
2 en zal het gedeelte vanaf de 
Lancasterdreef tot en met de 
kruising nabij het tankstation 
worden afgesloten. Meer info: 
www.dronten.nl/dezuid

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

Magisch Dronten
Zomerreces. Het klinkt als vakan-
tie. En dat is het ook een beetje. 
Wanneer je met bestuurlijke pro-
cessen in de weer bent, heb je niet 
alleen contact met de omgeving 
voor wie je er bent en met wie je 
werkt. De rode draad in de agenda 
van een bestuurder is dat je ver-
antwoording aflegt, kaders vraagt 
aan de gemeenteraad en besluiten 
voorbereidt. Die politieke agenda 
is tijdens het zomerreces rustiger. 
Dat geeft ruimte voor bezinning 
en om energie en inspiratie op te 
doen.
 
Deze zomer ga ik met mijn zoon 
naar Bilbao en mijn dochter 
naar Portugal brengen. Spanje 
en Portugal behoren tot de rode 
gebieden van Europa. Ik relativeer 
dat maar direct door mij er van 
bewust te zijn dat Nederland daar 
ook toe behoort en dat we er dus 
met dezelfde gepaste afstand met 
elkaar omgaan. Mijn dochter gaat 
het komende jaar studeren in
Lissabon en ik hou van een war-
me overdracht.
 
Op de terugweg ga ik met mijn 
zoon een bezoekje brengen aan 
het Guggenheim museum in 
Bilbao. Voor ‘het Guggenheim’ 
stappen we graag even uit. Alleen 
al het met grote titaniumplaten 
gesierde museumgebouw zelf 
heeft Bilbao, nog maar twee de-
cennia terug, helpen veranderen 
van ruwe industriestad tot een 

rijke, moderne en aantrekkelijke 
stad.
 
Het fort huisvest moderne kunst-
werken van Picasso tot Warhol 
en van Dali tot Margritte. Een 
twaalf meter hoge bloemenpub 
van Jef Koons siert er de entree. 
Men spreekt er graag van het 
Bilbao effect. Wie weet zien we in 
Dronten bij één van de Tulpenrou-
tes nog wel eens een bloemens-
culptuur tot leven komen om het 
Dronteneffect in te luiden? In ieder 
geval doet het ‘Magisch Dronten’ 
van Iris Hagel in de entree van 
ons gemeentehuis in hoogte niet 
onder voor de pub van Koons. 
Fijne zomer!

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

Essentaksterfte
Binnen 20 jaar heeft de essentaksterfte zich over geheel Europa 
verspreid. De laatste 8 jaar zijn de gevolgen van deze ziekte ook 
in Flevoland zichtbaar. Landschapsbeheer Flevoland wil het liefste 
de aangetaste essen laten staan waar dat kan. 

Heb je het vermoeden dat essen in jouw omgeving zijn aangetast 
door de ziekte, dan kun je contact opnemen met Landschapsbe-
heer voor een afspraak met een medewerker. Aangetaste bomen 
die voor kap in aanmerking komen, worden tijdens dit bezoek 
gemerkt. 

Aanmelden kan door te bellen naar, (0320) 294939 of het sturen 
van een mail naar flevoland@landschapsbeheer.net

Ons Ondernemersloket is hét centrale aanspreekpunt
voor ondernemers. Onze accountmanagers begeleiden
en adviseren (startende) ondernemers op het gebied
van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van uw
bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen.

Eén plek voor al uw ondernemersvragen
Daarnaast coördineren de accountmanagers
een snelle en goede afhandeling van 
ondernemerszaken. 
Kijk op Dronten.nl/ondernemersloket
of mail naar ondernemersloket@dronten.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.



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)

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 14 juli 2021 tot en met woensdag 
21 juli 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
 
2020-1421 15-07-2021 Smederij 112 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0895 15-07-2021 Bijsselseweg 3 63 Biddinghuizen, aanbouwen van een houten serre 
2021-0900 16-07-2021 De Morinel 79 Dronten, aanpassen van de woning, plaatsen van een 

omheining en aanleggen van bestrating 
2021-0902 18-07-2021 Lisdoddepad 5 Dronten, plaatsen van twee portocabins op het erf gelegen 

op kavel S26  
2021-0905 19-07-2021 Strandgaperweg kad. sectie D 1953 Biddinghuizen, geringe wijzigingen  

voor de lay-out van het zonnepark  
2021-0906 19-07-2021 De Oude IJssel 10 D Dronten, handelen in strijd met regels RO 

(vestigen van een webshop) 
2021-0907 19-07-2021 Dreef 40 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0908 19-07-2021 Sienna 6 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0909 19-07-2021 De Ketting 31 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0916 21-07-2021 Achter Olsterpad 6 Dronten, gewijzigd bouwen van het transformatorstation 

van het gesloten distributiesysteem (gds) behorende bij het windplan groen  
2021-0646 21-07-2021 Parkresidentie fase 2, kavel 43 Dronten 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 woensdag 14 juli 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0717 Roodbeenweg 17 A Dronten, handelen in strijd met regels RO (realiseren van 300 

arbeidsmigranten huisvesting)   
 
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 

 
2021-0610 Rendiertocht, kad. sectie H 109 Dronten wijzigen van de positie van een windturbine  

RT-08  
2021-0611 Elandtocht kad. sectie H94 Swifterbant, wijzigen van de positie van een windturbine 

ET-07 
2021-0632 Oosterlingenhuis 2 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning 
2021-0628 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, plaatsen van een koffiecorner / verhuurruimte en 

opslagruimte bij Jachthaven Resort Zuiderzee 
 
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 15 juli 2021 tot en met 
woensdag 21 juli 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0220 Koornmarktpoort 33 L Dronten, bouwen van 12 bedrijfsunits V 15-07-2021 
2021-0249 Roodbeenweg 3 Dronten, bouwen van een overdekte uitloop 

tussen twee stallen 
V 15-07-2021 

2021-0537 Frans Halsstraat 1 Dronten, bouwen van een woning V 16-07-2021 
2021-0617 Ellerweg 18 Biddinghuizen, verleggen van de sloot  V 20-07-2021 
2021-0638 Bijsselseweg 11 172 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels 

RO (permanent wonen in een recreatiewoning) 
V 20-07-2021 

2021-0668 De Oeverloper 195 Dronten, verwijderen van een draagmuur V 16-07-2021 
2021-0727 kad. sectie D 2026 parkeerterreinen ten zuiden van de Spijkweg 

Biddinghuizen handelen in strijd met regels RO (tijdelijke ontheffing 
t.b.v. parkeren tijdens Lowlands en Down the rabbit hole 2021) 

V 20-07-2021 

2021-0765 Johannes Vermeerstraat 20 Dronten, bouwen van 10 
huurwoningen 

V 15-07-2021 

2021-0777 Noordsingel 52 Swifterbant, vervangen van de bestaande kozijnen V 21-07-2021 
 
* = 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.  
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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 be-
oordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader 
en getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden ge-
publiceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het derde 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.

In de bosstrook tussen De Schepel en de IJslan-
der te Dronten, worden 6 esdoorns gekapt. 
Voor Thomsonstraat 126-128 te Dronten wordt 
1 haagbeuk gekapt.
Naast Duifkruid 6 in Swifterbant wordt 1 berk 
gekapt.

Naast Wisentweg 12j te Dronten wordt 1 eik 
gekapt.
Langs de Zuid, ter hoogte van de Pimpernel in 
Dronten wordt 1 es gekapt. 

Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Week 30, 2021

Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service 
wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke 
stukken ter visie liggen. In de week van 29 juli 
tot en met 4 augustus 2021 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 

Wet elektronische publicaties (Wep) 
treedt op 1 juli 2021 in werking; maar wat 
betekent dit?
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 di-
gitaal geïnformeerd worden over besluiten 
die gevolgen hebben op hun leefomgeving.
Voor gemeenten geldt dat alle wettelijk 
voorgeschreven bekendmakingen, mede-
delingen en kennisgevingen van (voor-
genomen) besluiten vanaf 1 juli worden 
gepubliceerd op één plek: in het digitale 
Gemeenteblad. De Gemeentebladen zijn te 
vinden op www.officelebekendmakingen.nl.

Op 1 juli 2022 treedt het laatste deel van de 
Wep in werking. Dan zullen ook alle terinza-
geleggingen 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 de buurt vinden op
www.overheid.nl. U kunt zich hier
abonneren op de e-mailservice of de app 
downloaden om berichten digitaal te
ontvangen.


