
   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
ingesteld; 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.

Fietsend de zomer door 
Als je net als ik van fietsen houdt 
dan biedt onze gemeente volop 
mogelijkheden. Dagelijks fiets 
ik door Dronten, Biddinghuizen 
en Swifterbant. Genietend op de 
fietspaden langs de akkervelden 
onder echte Hollandse wolken-
luchten. Heerlijk. 

Zo fietste ik vorige week naar de 
fietspassage bij Reevesluis.
De nieuwe fietsverbinding tussen 
het oude en het nieuwe land, via 
het Drontermeer.
Mooi om te zien dat fietsers de 
Reevesluis nu kunnen passeren 
voor het fietsrondje Dronten. 
Sinds kort kunnen ook kanovaar-
ders via een nieuw aangelegde 
kanosteiger de Reevesluis via het 
land passeren. 

De mountainbikeroute Roggebot-
zand is een begrip voor moun-
tainbikers uit heel Nederland en 
wordt onderhouden door Stich-
ting Roggebotzand en een
enthousiaste groep vrijwilligers. 
De route is erg gevarieerd en 
voert over blubberstroken, gras-
paden, zandpaden en diverse 
singletracks met veel leuke 
kombochten. Bij de opening van 
de spectaculaire nieuwe rockgar-
den mocht ik laatst de MTB-route 
op de mountainbike zelf ervaren. 
Fantastisch! 

Voor de recreatieve fietser is het 
fietsrondje Rivierduingebied een 
leerzame cultuurhistorische aanra-
der waarbij het landschap zelf het 
verhaal vertelt van de Swifterbant-
cultuur. 
Zo loopt de bebossing in het 
gebied gelijk met de vroegere 
rivier en vormen de grasvelden de 
zandbanken, oevers en de rivier-
duinen. De namen van straten en 
watergangen zijn vernoemd naar 

gevonden gebruiksvoorwerpen 
uit de Swifterbanttijd. Zoals onder 
andere klokbekers en vuurstenen. 

Kortom, onze gemeente is meer 
dan de moeite waard om op de 
fiets recreatief te verkennen. 
Mede dankzij de suggestie van 
burgerraadslid Albert Bleijenberg 
is er recent bij de Spijkvijver 
achter Walibi ook nog een nieuwe 
fietsverbinding ontwikkeld. Deze 
heeft een plek gekregen in de ver-
nieuwde recreatie- en fietsroute-
kaart als vervolg op het toeristisch 
magazine. 

Zowel de fietsroutekaart als het 
toeristisch magazine zijn gratis 
verkrijgbaar bij De Meerpaal, de 
gemeente Dronten en toeristisch 
recreatieve ondernemers in Bid-
dinghuizen, Dronten en Swifter-
bant. En natuurlijk ook
te downloaden op
www.drontengeeftjederuimte.nl 

Een zomerse groet,

Irene Korting 
Wethouder gemeente Dronten 
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Vraag op tijd een nieuw 
reisdocument aan
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 men-
sen 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 haal-
baar.
Voor het maken van een afspraak 
en wat er nodig is om een reisdo-
cument 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

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 voorko-
men.

Huishoudelijk afval
In de periode van 19 juli tot 
en met 22 augustus is het niet 
mogelijk om grof huishoudelijk 
afval en/of grof tuinafval bij je op 
te laten halen. Dit heeft te maken 
met beperkingen in de planning 

wegens vakantie. Je kunt wel voor 
de periode na 22 augustus al een 
verzoek indienen voor het ophalen 
van grof huishoudelijk afval of 
grof tuin afval.

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.

Meld Misdaad Anoniem
Lege loodsen trekken criminelen 
aan! In ruil voor veel geld raken 
verhuurders betrokken bij het 
criminele circuit, met intimidatie 
en geweld tot gevolg. Vermoed 
jij illegale activiteiten zoals een 
drugslab in jouw buurt? Meld dit 
dan anoniem bij Meld Misdaad 

Anoniem
Bij Meld Misdaad Anoniem ben je 
altijd anoniem:
• Je telefoonnummer is niet te zien
• M. noteert geen naam, adres en 

andere persoonlijke gegevens
• M. is onafhankelijk en geen 

politie



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 21 juli 2021 tot en met woensdag 
28 juli 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0919 21-07-2021 De Zaaiviool 62 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0918 21-07-2021 Reevesluis, aanleggen van een in- en uitrit voor een veilige toegang 
2021-0921 22-07-2021 kad. sectie K 3233 Dronten, bouwen van een bedrijfsverzamelhal met 16 

units 
2020-1478 23-07-2021 Bloemenzoom kavel K3 Swifterbant, bouwen van een vrijstaande woning,  
2021-0589 23-07-2021 kad. sectie A917, bouwnummer F Biddinghuizen, bouwen van een woning, 

Buitenplaats Veluwemeer,  
2021-0926 23-07-2021 De Noord locatie Rikken Dronten bouwen van 61 appartementen en 16 

eengezinswoningen  
2021-0927 23-07-2021 KWA plein en Ottodreef Dronten gewijzigd bouwen van het KWA complex  
2021-0928 26-07-2021 Knooplaan 6 Dronten, realiseren van een 2e dam 
2021-0932 27-07-2021 Hondweg 16 Dronten, uitvoeren van nevenactiviteiten 
2021-0933 27-07-2021 Pastorale 33 Dronten, plaatsen van een berging 
 
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 

 
2021-0655 Elandweg 19 Swifterbant, verlengen van de bewaring  
2021-0548 De Oost 35 Dronten, aanbrengen van buitengevel isolatie 
 
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 22 juli 2021 tot en met 
woensdag 28 juli 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0369 Noordwijkselaan 21 Dronten, bouwen van een woning V 22-07-2021 
2021-0606 Rietweg 25 Biddinghuizen, uitbreiding van de loods en bouwen van 

2 sleufsilos 
V 26-07-2021 

2021-0632 Oosterlingenhuis 2 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorkant van de woning 

V 28-07-2021 

2021-0634 Harenberg 5 Biddinghuizen, verbreden van de uitrit V 22-07-2021 
2021-0699 Harenberg en Grolle Biddinghuizen, bouwen van 17 woningen V 26-07-2021 
  
2021-0837 Philipsdaalder 62 Dronten, handelen in strijd met regels RO 

(vestigen van kapsalon aan huis) 
V 22-07-2021 

 
* = 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.  
 
Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 21 juli 2021 tot en met woensdag 
28 juli 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 

Z2021-
001143 

Installatieweg 4 Dronten, wijziging geluidsvoorschrift milieu     V           28-07-2021 

 
* = 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. 

Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Week 31, 2021

Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service 
wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke stuk-
ken ter visie liggen. In de week van 5 augustus 
tot en met 11 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)

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
gepubliceerd waarvan besloten is om deze
bomen in het derde kwartaal van 2021 te kappen. 
De betreffende stukken zijn tijdens de openingstij-
den in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan 
De Reest 3-5 in Dronten.

Ter hoogte van Akkerhof 3 te Biddinghuizen wordt 
een Es gekapt. 

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

- 2021-0709,  Spijkweg 30 Biddinghuizen, 
organiseren van Mudmasters 2021 25 en 26 
september 2021, verzonden op 22 juli 2021 

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

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.


