
   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 uitvoering aan de rotondes 
Biddingweg – Overijsselseweg 
vindt plaats in de week van 23 
tot en met 27 augustus 2021. 
Voor meer informatie
www.flevowegen.nl 

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

Er wordt gewerkt aan de 
Rietweg, de weg gaat dicht in 
beide richtingen. Dit zal ge-
beuren op 1 september 12:00 
uur tot 3 september 12:00 uur 
(kruising met de Hoekwantweg 
blijft open) en op 6 september 
van 6:00 tot 21:00 uur (kruising 
met de Hoekwan tweg is ook 
dicht).

Aan de Visvijverweg in Swif-
terbant wordt gewerkt aan 
de weg van 23 augustus tot 1 
oktober. Er wordt gewerkt aan 
de weg op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 
07:00 tot 16:00 uur. De weg 
gaat dicht in beide richtingen.

Van 30 augustus tot 3 septem-
ber zijn er asfalteringswerk-
zaamheden aan de Swifter-
ringweg. De halve rijbaan 
wordt dan afgezet.

Kijk voor meer
informatie
en alle wegwerkzaamheden
op www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.
Download de app en doe mee met Burgernet!

www.burgernet.nl

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. 

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen bel dan

met 14 0321.

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

Spijkstrand tussen 23.00 en
07.00 uur niet meer toegankelijk 
voor publiek
Vanaf heden is het niet meer 
toegestaan om op het Spijkstrand 
aanwezig te zijn in de periode van 
23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur 
’s morgens. Bij de ingang van het 
Spijkstrand is een bord geplaatst 

waarop het verbod en de tijden 
staan aangegeven. Het college 
van B&W heeft besloten dat het 
Spijkstrand in de nachtelijke uren 
niet meer toegankelijk is voor het 
publiek, om overlast te voorkomen.

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.

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

Het doel
Het doel van deze wetswijziging is 
dat burgers op een centraal punt 
volledig en digitaal geïnformeerd 
worden over besluiten die gevol-
gen hebben op hun leefomgeving.
Voor gemeenten geldt dat alle 
wettelijk voorgeschreven bekend-
makingen, mededelingen en ken-
nisgevingen van (voorgenomen) 
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 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 vergunnin-
gen voor activiteiten in de buurt 
vinden op www.overheid.nl.
U kunt zich hier abonneren op de 
e-mailservice of de app down-
loaden om berichten digitaal te 
ontvangen.



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)
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 4 augustus 2021 tot en met 
woensdag 11 augustus 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0959 04-08-2021 Harenberg 1 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar de maximale 

breedte 
2021-0967 05-08-2021 Ottolanderlaan 12 Dronten, huisvesten van 32 arbeidsmigranten in nieuw te 

bouwen huisvesting 
2021-0968 05-08-2021 Bijsselseweg 11 132 Biddinghuizen, verbouwen en uitbouwen van een 

geschakelde woning 
2021-0859 08-07-2021 Parkresidentie fase 2, kavel 40 Dronten, bouwen van een woning 
2021-0972 04-08-2021 De Reiger 27 Dronten, starten van een kapsalon aan huis 
2021-0986 10-08-2021 Staverdense Beek 20 Biddinghuizen, plaatsen van een schuurtje naast het 

huis 
 
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 

  
2021-0773 Het Ruim 36 Dronten, deels vervangen van de luifel. 
2021-0785 De Ketting 43 Dronten, bouwen van een opbouw op de bestaande berging 
 
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 5 augustus 2021 tot en met 
woensdag 11 augustus 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0425 Parkresidentie fase 1, kavel 16 Dronten, bouwen van een woning. V 10-08-2021 
2021-0511 De Muddegezaai 9 Dronten, plaatsen van een dakkapel in het 

zijdakvlak 
V 05-08-2021 

2021-0684 Vuursteentocht Swifterbant, verbreden van de vuursteentocht 
swifterbant 

V 05-08-2021 

2021-0806 Oudebosweg 14 Dronten, aanleggen van een nieuwe in en uitrit V 09-08-2021 
2021-0954 Buitenplaats 49 Dronten, isoleren van de benedenverdieping aan 

de buitenkant 
 05-08-2021 

 
* = 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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Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Week 33, 2021

Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service 
wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke stuk-
ken ter visie liggen. In de week van 19 augustus 
tot en met 25 augustus 2021 liggen de volgende 

ruimtelijke stukken nog ter visie. 

Wijzigingsplannen
Ontwerp:
- Ontwerpwijzigingsplan Dronten, 

Rivierduinweg 4 (15 juli t/m 25 augustus)

Bestemmingsplannen
Ontwerp:
- Ontwerpbestemmingsplan Dronten, 

Knooplaan 1 (15 juli t/m 25 augustus)

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 
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 aanvra-
gen 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/.


