
   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 11 tot 17
september wordt er
gecollecteerd voor Prinses 
Beatrix Spierfonds

Van 18 tot 24 september wordt er 
gecollecteerd voor Nierstichting

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

In week 34,35
en 36 wordt er gewerkt aan de 
(fiets)doorsteek bij Lopenseat, 
Schepel en de Kamille / Ga-
mander naar de Dronterweg. 
De tegels worden hier vervan-
gen voor beton. Ook wor-
den bij het Spectrum tegels 
vervangen voor beton. Bij het 
tegelfietspad 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.

De Zuid is afgesloten vanaf de 
manege tot voorbij het kruis-
punt richting de Dronterweg 
van maandag 13 september 
6:00 uur tot en met vrijdag 15 
oktober 18:00 uur. Meer info: 
www.dronten.nl/dezuid. 

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

De effecten van de coronacrisis
op de economie zijn groot.
Een crisis van deze omvang raakt 
ontzettend veel inwoners en 
ondernemers. Ook hebben we 
ontdekt hoeveel veerkracht,
creativiteit en ondernemerschap 
er is. En hoe hard we elkaar
nodig hebben. Ondernemers,
ondernemersverenigingen, over-
heid en samenleving. Dat geldt 
ook voor de samenwerking tussen 
werk & inkomen en economische 
zaken. Een stevige aansluiting 
tussen beide beleidsterreinen 
is nu cruciaal om werkgevers 
zo optimaal mogelijk te kunnen 
bedienen. 

De coronacrisis is van een totaal 
ander soort dan eerdere recessies. 
Bij de krediet- en oliecrisis liep de 
economie vrijwel geheel van het 
spoor. Door corona werd er aan 
de noodrem getrokken, maar de 
trein staat nog wel op de rails. 
Mede vanwege de steunmaat-
regelen van de Rijksoverheid. 
Normaal daalt de economie bij 
een crisis helemaal naar beneden, 
maar nu zien we grote verschillen 
tussen branches en bedrijven. De 
coronacrisis brengt ook een sterk 
veranderende vacaturemarkt met 
zich mee. Ik zie dat ondernemers 
in onze gemeente blijven inves-
teren in om- en bijscholing van 
medewerkers. 

De gemeente Dronten heeft de 
effecten van de coronacrisis op 
onze economie en werkgelegen-
heid in samenwerking met het 
bedrijfsleven de afgelopen maan-
den onderzocht. Zodat we kunnen 
kijken welke regelingen beschik-
baar, noodzakelijk en kansrijk zijn. 
Dat is belangrijk. Zeker nu het 
kabinet per 1 oktober stopt met 

de landelijke steunmaatregelen 
die de afgelopen anderhalf jaar de 
economie zoveel mogelijk door 
de coronacrisis hebben geholpen. 
Rond de datum van het aflopen 
van de corona-steunmaatregelen 
door het Rijk versturen we weer 
nieuwsbrief aan ondernemers 
met informatie over waar men bij 
vragen terecht kan. Alle nieuws-
brieven zijn te vinden op
dronten.nl/ondernemersloket 

Dit najaar start de gemeente ook 
met een campagne om het bedrij-
venterrein de Poort van Dronten
te profileren. In de campagne ver-
tellen ondernemers hun verhaal 
over vestiging in de gemeente 
Dronten. Verhalen die bijdragen 
aan de economie, een economie 
die kansen biedt op de arbeids-
markt. Want een ambassadeur 
voor de economie in de gemeen-
te Dronten is een ambassadeur 
voor onze arbeidsmarkt. En daar 
kunnen we er niet genoeg van 
hebben.

Irene Korting 
Wethouder gemeente Dronten 

HALLO TWIJFELAAR

KIES JOUW NIEUWE SPORT OP SPORTINDRONTEN.NL

WAT VOOR SPORTER BEN JIJ?

SPORT IN DRONTEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GEMEENTE DRONTEN EN DE MEERPAAL

Marjolein Westendorp, eerste 
vloggende stadsdichter

Economie & arbeidsmarkt 

iOSAndroid

Zie je een stoeptegel loszitten, 
een gevaarlijk overhangen-
de 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 open-
bare 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 volgende QR codes

Dronten fixt openbare ruimte 
met Fixi-app

‘Een monument voor Dronten’ titelt het eerste gedicht dat
Marjolein Westendorp voor Dronten schreef. Marjolein ontving 
donderdagochtend 9 september, onder toeziend oog van schei-
dend stadsdichter Esam al Wasete, de oorkonde uitgereikt uit 
handen van wethouder kunst & cultuur, Ton van Amerongen.
Het werk van Esam startte in 2018 en eindigde feitelijk in 2020. 
Door de coronamaatregelen was er niet eerder een geschikt mo-
ment om het overdagen van de dichterspen persoonlijk te maken.

Marjolein Westendorp is de zevende stadsdichter voor de gemeen-
te Dronten. De dichters Laura Bakker, Petra Buis, Martijn Nijdeken, 
Sjoerd Feenstra, Annemieke van Rooijen en Esam al Wasete
gingen haar voor. De stadsdichter schrijft bij zo’n vier tot zes 
gelegenheden per jaar over de gemeente of over zaken die de 
gemeente of de dichter raken. Marjolein voegt daar nog een
dimensie aan toe, namelijk het vloggen van haar gedichten,
die vervolgens door gemeente Dronten weer worden gedeeld.
Daarmee is Marjolein Westendorp de eerste vloggende stads-
dichter.  Daarnaast kan de stadsdichter ook andere activiteiten 
organiseren die poëzie dichter bij de mensen brengt.

Marjolein Westendorp, is sinds haar vierde jaar inwoner van
Dronten en ziet dichten als een vorm van literaire journalistiek.
Zij studeerde Small Business and Retail Management en is tien 
jaar met veel plezier werkzaam geweest als zelfstandig onderne-
mer. Nu haar zaak verkocht is pakt zij met veel passie haar dich-
terspen weer op. ‘Het vrijkomen van de functie van stadsdichter 
komt daarmee op het juiste moment op mijn pad. Ik hou van taal. 
Dichten is voor mij taal op haar allermooist. Ondanks dat dichten 
voor mij een vorm van ontspanning is, vind ik ook dat een gedicht 
een doel moet hebben. Het moet een beeld, soms zelfs een gevoel 
kunnen oproepen en vooral begrijpelijk zijn. Als stadsdichter vind 
ik het belangrijk dat de gedichten toegankelijk zijn voor vrijwel 
iedereen binnen de gemeente. Bij mij geen raadsels over wat ik 
ergens mee bedoel of dubbelzinnige opvattingen, maar een
verhalend geheel van mooie woorden. Wat is er gaande binnen 
onze gemeente? En dat moet dan mooi en begrijpelijk, en het 
liefst in rijm, op papier.

Foto: FotostudioWierd



Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

16-09-21 19:30-22:30 uur Raadsvergadering Dit betreft een aangepaste 
   vergadering die plaatsvindt in 
   de raadzaal. Online te volgen 
   op www.dronten.nl

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 1 september 2021 tot en met 
woensdag 8 september 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1081 01-09-2021 Saturnusweg 11 Dronten, verbreden van de bestaande inrit 
2021-1082 01-09-2021 De Dommel 2 Dronten, realiseren van een aluminium lamellen zonwerend 

dak boven het gehele terras van Frieteria te Dronten. 
2021-1085 02-09-2021 De Zuid 9 Dronten, plaatsen van een overkapping aan de achtergevel 
2021-1087 03-09-2021 Parkresidentie Fase 2 Kavel 54 te Dronten, bouwen van een woning  
2021-1086 02-09-2021 Harenberg 9 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar minimaal 5 meter 
2021-0520 07-09-2021 Parkresidentie Fase 2 Kavel 46 te Dronten, Nieuwbouw woning  
2021-1105 07-09-2021 Bijsselseweg 3 63 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
2021-1092 06-09-2021 De Aar 29 F Dronten, realiseren van 2 inritten bij het bedrijfsverzamelpand 
 
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 1 september 2021 tot en met woensdag 8 september 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0949 Beursstraat 61 Dronten, plaatsen van een tuinhuis  
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 

 
2021-0865 Beursstraat 14 Dronten, wijzigen van de gevel en aanpassen van brandcompartiment 

van supermarkt met 18 appartementen  
2021-0900 De Morinel 79 Dronten, aanpassen van de woning volgens de wettelijke richtlijnen voor 

het opvangen van kinderen, plaatsen van een omheining en aanleggen van bestrating 
2021-0756 Kruidendreef 6 Dronten, vervangen van kozijnen op de bovenverdieping 
2021-0900 De Morinel 79 Dronten, aanpassen van de woning volgens de wettelijke richtlijnen voor 

het opvangen van kinderen, plaatsen van een omheining en aanleggen van bestrating 
2021-0871 Dronterweg 19 Dronten, aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit ivm werkzaamheden 

aan het onderstation 
 
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 2 september 2021 tot en met 
woensdag 8 september 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0500 Staverdense beek bouwnummer 19 Biddinghuizen, bouwen van 
een woning 

 07-09-2021 

2021-0548 De Oost 35 Dronten, aanbrengen van buitengevel isolatie V 03-09-2021 
2021-0605 Parkresidentie Fase 1 Kavel 10 Dronten, bouwen van een woning V 08-09-2021 
2021-0615 Bijsselseweg 11 119 Biddinghuizen, uitbreiden van de 

recreatiewoning 
V 06-09-2021 

2021-0646 Noordwijkselaan 32 Dronten, bouwen van een woning V 02-09-2021 
2021-0686 Ploegschaar 12 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfshal met 

een bedrijfswoning en aanleggen van een uitrit, ploegschaar kad. 
sectie E 3163 Biddinghuizen 

V 03-09-2021 

2021-0737 Herstellen van de sloot tussen Roggebottocht en de Keteltocht 
t.b.v. aanvoer water genenbank west. hierbij worden de duikers 
vervangen naar diameter 600mm en plaatsing van 2-tal regelbare 
stuwen, talud her profileert en houtvrij gemaakt 

 02-09-2021 

2021-0906 De Oude Ijssel 10 D Dronten, handelen in strijd met regels ro 
(vestigen van een webshop) 

V 02-09-2021 

2021-0907 Dreef 40 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 03-09-2021 
2021-0919 De Zaaiviool 62 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 03-09-2021 
2021-0928 Knooplaan 6 Dronten, realiseren van een 2e dam V 06-09-2021 
2021-0939 Plaatsen van een fauna hekwerk langs de nieuwe aansluiting 

Stobbenweg op de N306 (onderdeel van de dijkversterking 
Drontermeerdijk) 

V 06-09-2021 

2021-1062 Hemsink 1 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel in het 
voordak vlak 

V 08-09-2021 

2020-1298 Educalaan 29 Dronten, uitbreiden van het ballen- en materialenhok V 08-09-2021 
 
* = 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.  
 

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.

Kennisgeving 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van 
Dronten maakt bekend dat zij een aanvraag voor 
een milieu neutrale wijziging hebben ontvangen 
voor:

Omschrijving: Gebruik 3 smeltbakken
Aanvrager: Van Wijk en Olthuis BV
Locatie: Pioniersweg 86 in Dronten
Datum ontvangst: 27 augustus 2021
De reguliere voorbereidingsprocedure is van 
toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de 
aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-011612

Wet milieubeheer Melding 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, nabij de Zeebiestocht; het 

beëindigen van het in gebruik hebben van de 
tien windturbines van Windpark Zeebiestocht

- Biddinghuizen, Kubbeweg 15; het plaatsen van 
een koelinstallatie in de bestaande bewaar-
schuur

- Dronten, Het Zwarte Water 25; beëindiging van 
de kunstijsbaan

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom 
geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Des-
gewenst kunt u de stukken inzien bij de publieks-
balie in het gemeentehuis van Dronten.

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 vierde 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.
Op het grasveld, naast het pompgebouw,
tegenover Waterkant 45 te Biddinghuizen, wordt
1 esdoorn gekapt. 

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:

(Dossier) voor de verkoop van Indonesische maal-
tijden en snacks, wekelijks op zaterdag volgens 
winkeltijden aan de Wardhof A te Dronten, verzon-
den op 27-08-2021
U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 
weken na verzenddatum van het besluit inzien. U 
kunt daarvoor een afspraak maken via de website 
www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking 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
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor inlichtingen 
kunt u terecht bij het team Vergunningen, Hand-
having 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 van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid ge-
meente Dronten en de bijbehorende beleidsregels 
de volgende vergunningen verleend en/of inge-
trokken voor het innemen van een standplaats:

Verleend
(Dossier) voor de verkoop van snacks, dagelijks 
van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur aan de Noorderbaan te Biddinghuizen. 
Verzonden op 07 september 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
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.

Kennisgeving 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Ingediende melding
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een melding hebben
ontvangen voor: beëindiging van de kunstijsbaan

Aanvrager: Leisure World Bike Store B.V.
Locatie: Het Zwarte Water 25 in Dronten
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom 
geen mogelijkheden om bezwaar te maken.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer:
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2021-007710

Ingediende melding
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een melding hebben ontvangen 
voor: het beëindigen van het in gebruik hebben 
van de tien windturbines van Windpark Zeebies-
tocht

Aanvrager: Zeebiestocht B.V.
Locatie: nabij de Zeebiestocht
 in Biddinghuizen
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom 
geen mogelijkheden om bezwaar te maken.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-009384

Ingediende melding
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een melding hebben ontvangen 
voor: het plaatsen van een koelinstallatie in de 
bestaande bewaarschuur

Aanvrager: Mul Zeewolde B.V
Locatie: Kubbeweg 15 in Biddinghuizen
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom 
geen mogelijkheden om bezwaar te maken.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-009858


