
   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 

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

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 Hoekwantweg is ook 
dicht).

Van vrijdag 13 tot 17 augustus 
is de A6 dicht richting Emme-
loord tussen Lelystad-Noord 
en Urk. Het verkeer wordt van-
af Lelystad-Noord omgeleid 
via de N307, N305 en N302 tot 
de A28 bij Harderwijk en ver-
volgens via de N50 tot de A6 
knooppunt Emmeloord. Ook 
wordt vanaf Lelystad omgeleid 
via de N302

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

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen bel dan

met 14 0321.

Essentaksterfte

Vacature

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.

Medewerker Afvalinzameling 
en Reiniging / Chauffeur
Maximaal €2765 bij 36 uur werken  I  36 uur I 17,05% Individueel 
Keuzebudget vrij te besteden 

Wil jij bijdragen aan een schone- en veilige woon- en leefomge-
ving? Zit jij ook graag achter het stuur en ben je in het bezit van 
rijbewijs B, C en chauffeursdiploma? Dan komen we graag met 
jou in contact!

Over de functie
Als medewerker afvalinzameling en reiniging/ chauffeur, kun je 
breed ingezet worden bij het huis-aan- huis inzamelen van huis-
houdelijk afval, afvoer van afval en veegwerkzaamheden.
Je werkt in teamverband maar ook individueel en bent inzetbaar 
als chauffeur op één of meer van de auto’s en tevens als belader. 
Het betreft zowel de zijlader als de kraanwagen (hiervoor ben 
je de vaste vervanger). Verder word je, indien nodig, ingezet bij 
andere werkzaamheden binnen dit taakveld, waaronder inzet op 
de Milieustraat.

Dit breng je mee
• VMBO TL werk- en denkniveau;
• In het bezit van de rijbewijzen B, C én code 95;
• Bij voorkeur aangevuld met rijbewijs E en VCA- certificaat;
• Ervaring als chauffeur en affiniteit met het vakgebied afval en 

reiniging;
• Je deelt onze drive voor dienstverlening naar de inwoners;
• Je bent van nature klantgericht en flexibel;
• Je beschikt over goede communicatie eigenschappen;
• Je beschikt over een gezonde dosis humor;
• Je bent een teamspeler en werkt graag samen met collega’s in 

een omgeving direct bij de burger.

Meer weten?
Wil je meer weten over de procedure, wat wij 
bieden en het team? Of wil je solliciteren? Bekijk 
dan de vacature online (of scan de QR-code).

Je kunt reageren tot maandag 23 augustus 2021. 
De eerste kennismakingsgesprekken worden 
gepland in week 35 of 36. 

Wil je meer weten over de functie en het team waarin je terecht 
komt? Neem dan contact op Berto Smit (teammanager) via 
telefoonnummer 14 0321. Voor meer informatie over de selectie-
procedure kun je contact opnemen met Tuba Ulger (HR-adviseur) 
door te bellen naar 14 0321.



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.
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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  
2021-0939 29-07-2021 Aansluiting Stobbenweg op de N306, plaatsen van een fauna hekwerk 

(onderdeel van de dijkversterking drontermeerdijk) 
2020-1298 30-07-2021 Educalaan 29 Dronten, uitbreiden van het ballen- en materialenhok 
2021-0948 02-08-2021 Sprengerlaan 7 Dronten, bouwen van een veranda met plat dak 
2021-0949 02-08-2021 Beursstraat 61 Dronten, plaatsen van een tuinhuis 
2021-0950 02-08-2021 Colijnweg 16 Dronten, dempen van een afgedampd slootje  
2021-0953 03-08-2021 Oldebroekerweg 2 Biddinghuizen, verkopen van melk, streek en 

seizoensproducten en agrarische getinte cadeau's in de boerderijwinkel 
2021-0954 03-08-2021 Buitenplaats 49 Dronten, isoleren van de benedenverdieping aan de 

buitenkant 
2021-0955 04-08-2021 Sint Barbaragilde 1 Dronten, realiseren van een opbouw op de garage 
 
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. 
 
Rectificatie 
 
Dossier        Ontvangst               Omschrijving 
2021-0866        08-07-2021             Roodbeenweg 17 Dronten, bouwen van tijdelijke huisvesting voor   
                                                         Arbeidsmigranten. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 4 augustus 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0593 Saturnusweg 11 Dronten, verbreden van de uitrit.   
 
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 

 
2021-0583 Houtwijk 18 Dronten, plaatsen van led reclame scherm aan de achterzijde. 
2021-0718 Strandgaperweg Biddinghuizen (kad. sectie d2062, d2064, d2066, d2068 en d2070) 

renoveren van de bestaande golfbaan. 
2021-0719 Strandgaperweg 30 Biddinghuizen, plaatsen van een oefenfaciliteit met hekwerken t.b.v. 

het uitoefenen van golfsport 
2021-0666           Kad sectie C 1856 kavel 053 Dronten, reconstructie van het bestaande talud naar een          
                            duurzame/ natuurvriendelijke oever. 
 
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 

2021-0379 Pastorale 33 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde V 30-07-2021 
2021-0741 De Landauer 41 Biddinghuizen, plaatsen van een erfafscheiding V 30-07-2021 
2021-0755 Noordwijkselaan 28 Dronten, bouwen van een woning met berging V 29-07-2021 
2021-0769 Van Den Hamlaan 17 Dronten, verbouwen van de woning  V 04-08-2021 
 
* = 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.  
 
Wet milieubeheer  
Melding Activiteitenbesluit: 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende meldingen 
hebben ontvangen voor: 
 
- Dronten, Het Spaarne 11; oprichting van een telecombedrijf 
- Dronten, Weerijs 46; het beëindigen van opslag en verkoop van consumentenvuurwerk 
- Dronten, Rivierduinweg 4; demonteren van een windturbine 
- Swifterbant, nabij Rivierduinweg 4; beëindiging in gebruik hebben van twee windturbines 
- Swifterbant, nabij Visvijverweg 22; beëindiging in gebruik hebben van een windturbine 
 
 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan 
te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden.  
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis van Dronten. 
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Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Week 32, 2021

Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service 
wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke stuk-
ken ter visie liggen. In de week van 12 augustus 
tot en met 18 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)

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeen-
te Dronten en de bijbehorende beleidsregels de 
volgende vergunningen verleend en/of ingetrok-
ken voor het innemen van een standplaats:

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het 
college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken van:
- 2020-1254 Grillpaleis, wekelijks op donderdag 

aan de Zuidsingel B te Swifterbant. Verzonden 
op 3 augustus 2021.

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of 
digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het 
college van burgemeester en wethouders,
t.a.v.  team  Bedrijfsvoering POCJB.
Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als een bezwaarschrift wordt 
ingediend, kan tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Mid-
den-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. Voor inlichtingen kunt u 
terecht bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 
digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.


