
   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).

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

In week 34,35 en 36 wordt er 
gewerkt aan de (fiets)door-
steek bij Lopenseat, Schepel 
en de Kamille / Gamander 
naar de Dronterweg. De tegels 
worden hier vervangen voor 
beton. Ook worden bij het 
Spectrum tegels vervangen 
voor beton. Bij het tegel-
fietspad dat loopt vanaf het 
Spectrum naar De Wissel. 
Tijdens de uitvoering is het 
niet mogelijk gebruik te maken 
van de doorsteekjes en het 
fietspad nabij het Spectrum.

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

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
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Voordeel met de Pas van 
Dronten

Gebruikt u de Pas van Dronten al? Met de pas krijgt u allemaal 
kortingen en vele extra’s. 

Maak bijvoorbeeld kennis met een nieuwe sport door een gratis 
proefles, ontvang een extraatje op het terras of winkel met 
korting. Heeft u een tegoed op de Pas staan, verzilver dit dan bij 
deelnemende winkels, verenigingen en andere organisaties die 
aangesloten zijn bij de Pas van Dronten. Uw tegoed, alle aange-
sloten aanbieders en acties die op dit moment gelden vindt u op 
www.pasvandronten.nl. 

Wist u dat we ook een nieuwsbrief hebben? Super handig want 
op deze manier weet u als eerste welke acties er zijn. Geef u snel 
op voor de nieuwsbrief via onze website.

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.

13 augustus 2021

Coronaregels
tot en met 19 september 2021

Deze regels gelden van 10 juli tot en met 13 augustus 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
geef elkaar de ruimte

Houd 1,5 meter afstand Geef elkaar de ruimte 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk zoveel  
mogelijk thuis

Dagelijks leven Bezoek thuis
Houd de groep klein

Bezoek thuis mogelijk. Houd de groep klein.

Vrienden en familie
Houd de groep klein

Bezoek aan en van vrienden en familie mogelijk. Houd de groep klein.

Onderwijs

Onderwijs open

Sport

Sport mogelijk Winkels open

Winkels

Bezoek aan

Horeca van 
6.00 - 00.00 uur

Horeca is van 
6.00 uur tot 

00.00 uur open

Bibliotheek

Bibliotheek 
is open

Museum

Museum 
is open

Gebedshuis

Gebedshuis 
is open

Zwembad
Zwembad is open

Parken en natuur

Parken en natuur zijn open

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop 
en theater

Bioscoop en theater zijn open 

Discotheek

Discotheek is gesloten 

Checkgesprek en 
registratie kan

Checkgesprek en registratie kan

Evenementen
Check of een corona-

toegangsbewijs nodig is Kermis

Kermis mogelijk

Bruiloft

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden mogelijk 

Festival met  
vaste zitplaats

Festival met vaste zitplaats mogelijk

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl Check of een coronabewijs nodig is

Check of een corona-
bewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Bij thuiskomst: 
doe een (zelf)test

Bij thuiskomst: 
laat u testen of 
doe een zelftest

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 24 uur

Afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen

Dronten fixt openbare ruimte met 
Fixi-app
Zie je een stoeptegel loszitten, een 
gevaarlijk overhangende boom of 
een omgewaaid omleidingsbord? 
Maak er een foto van en upload 
het aan Fixi. Een nieuwe app van 
gemeente Dronten. Was er op de 
oude website al een meldpunt 
openbare ruimte, nu voegt de 
gemeente de Fixi-app daarbij.

Het idee is dat iedereen de ogen 
en de oren in de gemeente is en 
door het uploaden van de foto en 
de locatiegegevens de gemeente 
op de hoogte wordt gebracht om 
het euvel te verhelpen. De app is 
gratis te downloaden via Dronten.nl. 
De Fixi-app is te downloaden met 
de onderstaande QR codes.

iOSAndroid

Helpt u ons mee bij de 
afvalinzameling?
De gemeente Dronten leegt de 
containers die op de opstelplaats 
aangeboden staan volgens het 
rooster van de Afvalwijzer. Heeft 
u buren die niet goed zelf in staat 
zijn om hun afval weg te brengen? 
Wilt u hen dan helpen door hun 
container op de opstelplaats te 
zetten, of hun afval weg te bren-
gen?
Restafval kunt u naar ondergrond-
se containers brengen.

Nu veel mensen thuis zijn en thuis 
werken zijn de parkeerplaatsen in 
de wijken overdag goed bezet. Het 
helpt ons als u de opstelplaatsen 
voor de containers vrijhoudt. Ook 
het vrijhouden van bochten en 
straten zodat de vrachtwagens er 
door kunnen, helpt ons. Zo kun-
nen we uw afval volgens rooster 
blijven inzamelen. Hartelijk dank 
voor uw medewerking.



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)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

01-09-21 19:30-22:30 uur Commissievergadering We willen u vragen om de 
   vergadering online te volgen 
   via www.dronten.nl

02-09-21 19:30-22:30 uur Commissievergadering We willen u vragen om de 
   vergadering online te volgen 
   via www.dronten.nl

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

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken
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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 11 augustus 2021 tot en met 
woensdag 18 augustus 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1002 16-08-2021 Elandweg 19 Swifterbant, dempen van sloten en enkele bestaande sloten 

verbreden en nieuwe sloten graven 
2021-1020 16-08-2021 Bijsselseweg 11 31 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel en boven 

een binnenwand verplaatsen 
2021-1023 17-08-2021 De Patrijs 5 Dronten, vergroten van het hoofdgebouw. 
2021-1024 17-08-2021 Olsterweg 11 Dronten, bouwen van een nieuwe schuur 
2021-1027 17-08-2021 Ketelsluis, wijzigen van de locatie van de technische ruimte bij de ketelsluis.  
 
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 11 augustus 2021 tot en met woensdag 18 augustus 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0854 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van 8 prodelin antennes  
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 

 
2021-0639 Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen bouwen van 7 recreatiewoningen. 
2021-0686 Ploegschaar kad. sectie e 3163 Biddinghuizen bouwen van een bedrijfshal met een 

bedrijfswoning en aanleggen van een uitrit. 
2021-0720 Olsterpad Dronten, verstevigen van de fundering van twee hoogspanningsmasten (i.v.m. 

windplan groen) 
 
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 12 augustus 2021 tot en met 
woensdag 18 augustus 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0578 De Zuid 7 Dronten, plaatsen van een dakkapel (dakopbouw) G 12-08-2021 
2021-0613 Bloemenzoom 111 kavel B 113 Swifterbant, bouwen van een 

woning 
V 16-08-2021 

2021-0628 Spijkweg 15 Biddinghuizen, plaatsen van een koffiecorner / 
verhuurruimte en opslagruimte bij jachthaven resort Zuiderzee 

V 16-08-2021 

2021-0905 Strandgaperweg Kad. sectie D 1953 Biddinghuizen, geringe 
wijzigingen voor de lay-out van het zonnepark 

V 17-08-2021 

  
* = 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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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:

Verleend
2021-0962 Voor de verkoop van verse friet en 
burgers van Butleronwheels, wekelijks op vrijdag 
tijdens winkeltijden aan De Schans C. Verzonden 
op 05-08-2021

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 voorzienin-
genrechter van de rechtbank Midden-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.

Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
de Hersenstichting Nederland. De Hersenstichting 
zet alles op alles om hersenen gezond te houden, 
hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg 
te verbeteren. Om dit te bereiken laten ze weten-
schappelijk onderzoek doen, geven ze voorlichting 
en voeren ze vernieuwende projecten uit.
Er wordt ingezameld in week 36.

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen bel dan

met 14 0321.


