
   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

Van 19 tot en met
25 september wordt er
gecollecteerd voor Nierstichting

Van 26 september tot en met 2 
oktober wordt er gecollecteerd 
voor HandicapNL

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

De Zuid is van
maandag 13 september t/m 
vrijdag 15 oktober afgesloten 
van de manege tot na het 
kruispunt richting de Dronter-
weg. Info: www.dronten.nl/
dezuid. 

Er is groot onderhoud aan De 
Kam persluis. De Overijssel-
seweg gaat hier voor van 13 
september tot 10 oktober dicht 
in beide richtingen. 

De rijbaan van de Zeilmaker-
straat wordt de komende 2 
weken herstraat in twee delen. 
Het eerste deel is vanaf Take-
laarstraat tot ongeveer Zeilma-
kerstraat  nr. 9/11. In het tweede 
deel wordt Zeilmakerstraat 
nummer 9/11 t/m parallelweg 
De Noord herstraat.
De werkzaamheden duren t/m 
1 oktober. 

Vanaf woensdag 29 september 
20:00u t/m vrijdag 8 oktober 
6:00u. wordt er gewerkt aan 
de N302 tussen Harderhaven 
en Harderwijk. De weg is dan 
elke avond/nacht dicht voor 
verkeer. In het week end van 
vrijdag 1 oktober 20:00u t/m 
maandag  4 oktober 6:00u. is 
de weg helemaal afgesloten. 

Rijkswaterstaat werkt 17 en 
18 september tussen 21:00 
en 8:00u aan de hoofdrijbaan 
van de N50 tussen Kampen 
en Emmeloord. De weg is 
afgesloten. Op de parallelweg 
(N765) tussen Kampen en 
Ens wordt van 21:00 tot 5:00u 
een rijstrook afgesloten. De 
werkzaamheden kunnen met 
gepaste gepasseerd worden. 

In de nachten 23/24 september 
en 24/25 september voert Pro-
vincie Flevoland tussen 19.00 
en 6.00 uur enkele resterende 
werkzaamheden uit bij de 
rotondes Dronterringweg – De 
Noord en Dron terringweg – 
Rivierendreef. Beide rotondes 
zijn tijdens het werk afgeslo-
ten.

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

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.

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of
coronagerelateerde

meldingen
bel dan

met 14 0321.

‘Eigen dorpsdichter voor Dronten’, 
kopte De Stentor in september 
2007. En daarmee werd Anne-
miek van Rooijen veertien jaar 
geleden onze eerste stadsdichter. 
Misschien moet het inderdaad 
een dorpsdichter zijn? Het is maar 
een woord en een betekenis. Het 
verschil kan hem zitten in dat ene 
woord dat het verschil maakt of 
een beeld oproept. Dan vind ik 
de stadsdichter nog zo slecht niet 
gekozen.  De dorpsdichter maakt 
het werk van de dichter misschien 
wel wat klein. De dichter van het 
dorp tegenover de stadsdichter 
die het beeld oproep dichter te 
zijn van het geheel. Het heeft wat 
groots in zich. En natuurlijk wil 
je dicht op het gevoel van onze 
inwoners zitten met de woor-
den die we kiezen. We weten uit 
vele ontmoetingen dat inwoners 
van Biddinghuizen en Swifter-
bant, maar ook van Dronten zich 
graag dorpsbewoner tonen. Met 
‘dorpsdichter van Dronten’ zouden 
we ook de indruk wekken dat de 
dichter vooral verbonden is met 
het dorp Dronten en in mindere 
mate met onze andere dorpen. 
De benoeming tot stadsdichter 
gaat in mijn ogen dan ook meer 
over het geheel. In ieder geval 
roept de titel een gevoel op over 
grootte, misschien wel ruimte. En 
dat past ons goed, of het nu de 
dorpsdichter is of de stadsdichter 
is. Vorige week bedankte ik Esam 
Alwasete voor de twee jaar waarin 
hij zijn gevoelens voor Dronten 

met ons heeft willen delen. Ik ben 
er enorm trots op dat we in de 
persoon van Marjolein Westen-
dorp onze zevende stadsdichter 
hebben mogen verwelkomen. 
Onze jongste stadsdichter brengt 
ook weer mooie en vernieuwende 
ideeën mee. Marjolein is de eerste 
vloggende stadsdichter en dat 
brengt dichten nog weer eens wat 
dichter bij ook de jonge generatie. 
Gedichten in vlogs, die stuk voor 
stuk een monumentje voor Dron-
ten zijn. En zo werd Dronten weer 
een poëtisch monumentje rijker.

Ton van Amerongen
Wethouder sport, cultuur
duurzaamheid en financiën

Nieuwe stadsdichterMonumentje

Marjolein Westendorp is de zevende stadsdichter voor de ge-
meente Dronten.  Vorige week werd de oorkonde aan Marjolein 
uitgereikt. Ze schreef haar eerste gedicht als stadsdichter: 

Een monument voor Dronten

Een levend monument uit water verrezen
Waar een indrukwekkende geschiedenis aan kleeft
En nu een gemeente die mag worden geprezen
Die voor haar bewoners zoveel te bieden heeft

Een stadskarakter in een dorpsomgeving
Woonwijken omringd door bos en perk
Moderne gedachten maar natuurlijke beleving
Commerciële bedrijvigheid en landbouwwerk

Lange uitgestrekte boerenvelden
Een Meerpaalplein voor gezelligheid en vertier
Onrust en narigheid gelukkig zelden
Mooie festivals, markten en kunst voor de sier

Van basisschool tot studentenstad
Zelfs met internationale bekendheid
Een korte cursus of academisch pad
Wat naar een bloeiende toekomst leidt

Een gemeente die een gemeenschap maakt
Vol met sport, theater en cultuur
Die van duurzame ideeën blaakt
En ons belang behartigt ieder uur

Een plek die je helpt te worden wie je bent
Groot genoeg om in te verdwijnen
Maar waar je ook je buren kent
Geen betere gemeente dan de mijne

Marjolein Westendorp, september 2021

Foto: FotostudioWierd

Veilen overgebleven werken 
gemeentehuis
MuseumDepotShop gaat de 
stukken veilen, die niet meer 
terugkomen in het gemeentehuis 
en die geen nieuwe bestemming 
hebben gevonden. De opbreng-
sten vloeien terug naar behoud 
en beheer van de bestaande 
collectie. MuseumDepotShop 
plaatst op verschillende momen-
ten nieuwe items in de shop:

• De eerste stukken worden op 29 
september in de shop worden. 

• De tweede selectie gaat live op 
8 oktober. 

• Een derde selectie wordt 18 
oktober in de shop geplaatst.

De overige kunstwerken worden 
verspreid over de daaropvolgen-
de weken in de shop geplaatst. 
Belangstellenden kunnen zich 
ook via de QR-code aanmelden 
om op de hoogte te blijven.



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

23-09-21 19:30-00:00 uur Commissievergadering Dit betreft een aangepaste 
   vergadering die plaatsvindt in 
   de raadzaal. Online te volgen 
   op www.dronten.nl

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

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 8 september 2021 tot en met 
woensdag 15 september 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1108 08-09-2021 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, aanleggen van een waterpartij op 400-veld 

resort Zuiderzee 
2021-1111 08-09-2021 Osbornehof 6 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-1115 09-09-2021 De Zuid 7 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1116 09-09-2021 Buitenplaats Veluwemeer fase 2 Kad F 914, bouwen van een nieuwe 

woning 
2021-1119 10-09-2021 Parkresidentie Dronten fase 2 kavel 60, bouwen van een woning  
2021-1120 10-09-2021 Windpark Hoge Vaart Zuid, plaatsen van een logo op de gondels van 10 

windturbines  
2021-1122 10-09-2021 Hondtocht Zuid, plaatsen van een logo op de gondels van de 5  

windturbines  
2021-1121 10-09-2021 Windpark Olderbroekertocht, plaatsen van logo's op de gondels van 5 

windturbines   
2021-1123 10-09-2021 Windpark Kubbeweg, wijzigen van de eerder verleende 

omgevingsvergunning voor parkbekabeling  
 
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 8 september 2021 tot en met woensdag 15 september 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0544 De Mutsaet 10 Dronten, verbouwen van de woning  
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 

 
2021-0916 Perceel achter Olsterpad 6 Dronten, gewijzigd bouwen van het transformatorstation van 

het gesloten distributiesysteem  
2021-0926 De Noord Dronten locatie Rikken, bouwen van 61 appartementen en 16 

eengezinswoningen  
2021-0927 KWA Plein en Ottodreef Dronten, gewijzigd bouwen van het KWA complex 
 
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 9 september 2021 tot en met 
woensdag 15 september 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1478 Bloemenzoom 41 Swifterbant, bouwen van een vrijstaande woning V 13-09-2021 
2021-0172 Loofklapper 14 Biddinghuizen, aanbouwen van een bedrijfspand  15-09-2021 
2021-0478 Hoekwantweg 19 Biddinghuizen, bouwen van een bewaring V 10-09-2021 
2021-0583 Houtwijk 18 Dronten, plaatsen van led reclame scherm aan de 

achterzijde 
V 15-09-2021 

2021-0706 Het Vaandel 23 Swifterbant, bouwen van een garage V 15-09-2021 
2021-0753 Zeebiesweg 42 Biddinghuizen, realiseren van een nieuwe dam en 

uitrit 
V 16-09-2021 

2021-0871 Dronterweg 19 Dronten, aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit 
ivm werkzaamheden aan het onderstation 

V 15-09-2021 

2021-0909 De Ketting 31 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 10-09-2021 
2021-0918 Reevesluis, aanleggen van een in- en uitrit voor een veilige 

toegang tot de Reevesluis 
V 10-09-2021 

2021-0933 Pastorale 33 Dronten, plaatsen van een berging  09-09-2021 
2021-1086 Harenberg 9 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar minimaal 

5 meter 
V 15-09-2021 

 
* = 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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