
   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 5 tot 11 september
wordt er gecollecteerd voor 
KWF Kankerbestrijding en
Hersenstichting.

Van 12 tot 18 september wordt 
er gecollecteerd voor Prinses 
Beatrix Spierfonds

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 wordt gewerkt
aan de Rietweg, de weg gaat 
dicht in beide richtingen. Dit 
zal gebeuren 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).

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.

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.

De winkel blijft open
Onze gemeenteraad heeft ons 
voor het zomerreces gevraagd 
keuzes voor te bereiden voor 
de gemeentebegroting en dat 
hebben we deze zomer gedaan. 
Natuurlijk, we hebben tijdens het 
zomerreces ook onze rust geno-
men. Ruimte gemaakt voor mo-
menten van bezinning. Vakantie 
gevierd. Het kon weer een beetje. 
Die rust vinden we alleen met 
de wetenschap dat alle radertjes 
blijven lopen.
 
Het is dan mooi om te kunnen 
vertrouwen op een organisatie 
waarin mensen bereid zijn de 
vakantie nog even uit te stellen. 
De winkel openhouden. Met 
bewondering en respect zie ik een 
organisatie die bij iedere uitda-
ging gewoon aan de bak gaat om 
die klus te klaren. De kritische no-
ten, maar ook de complimenten, 
vanuit de politiek aan het college 
tot zich neemt. Heel normaal, hoor 
ik u denken, natuurlijk. Daar is de 
organisatie voor. Vanzelfsprekend 
is het niet. Mensen hebben vakan-
ties ingeboekt.
 
Een zomerreces is doorgaans een 
periode van minder politieke druk. 
Onze ambtenaren hebben die 
weken nu gebruikt om de ge-
vraagde beleidsvoorstellen op te 
tekenen. Te verwerken wat vanuit 
de gemeenteraad aan ons is opge-
dragen. De richting te verwerken 
waar het college toe besloten 
heeft. Uit te werken waarop we 
sturen, besturen en bijsturen. 
Alles ook nog eens in het licht 

van een tijd waarbij onze mensen 
veelvuldig met ondernemers en 
inwoners in gesprek zijn over 
de effecten die corona teweeg 
hebben gebracht. Participatie dat 
plaatsvindt via creatieve wegen.
 
Ik ben trots op de flexibiliteit die ik 
in onze samenleving zie en ik ben 
trots op de flexibiliteit waarmee 
onze ambtenaren daarin meebe-
wegen. Het is niet te vergelijken 
met het sociale contact tijdens de 
zomer-bbq en ik riskeer nu vast 
binnen de anderhalve meterzone 
te komen. Hierbij een schouder-
klopje aan ieder onder u die ge-
woon maar doorgaat en diensten 
blijft verlenen. Dat schouderklopje 
is zeker ook aan onze eigen men-
sen.

Jean Paul Gebben
Burgemeester
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Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.
Download de app en doe mee met Burgernet!

www.burgernet.nl

SEA-Ondernemersacademie 
weer van start

Rotonde schoolzone

HackShield is live
Afgelopen woensdag overhan-
digde burgemeester Jean Paul 
Gebben van gemeente Dronten 
samen met jeugdagente Brigitte 
van Zonderen promotiemateriaal 
voor HackShield aan openbare ba-
sisschool de Flevosprong. Juf El-
line Duitscher gaat samen met de 
kinderen uit groep 7 aan de slag 
met het thema digitale veiligheid 
en de game HackShield. De klas 
maakte die ochtend al kennis met 
de gevaren die internet met zich 
mee kan brengen in een gastles 
van agente Brigitte van Zonderen. 

Na de gastles werd de gezamen-
lijke oproepfilm van gemeente, 
politie en jongerenwerk bekeken 
waarmee kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar opgeroepen worden 
om de game HackShield te spelen 
en Cyber Agent te worden. Burge-
meester Gebben riep de kinderen 
op de game vooral te gaan spelen 
om te leren cybercriminaliteit te 
herkennen en voorkomen en zich-
zelf en hun omgeving hier tegen 
te beschermen. 

Meer weten of meedoen? Ga naar 
www.joinhackshield.nl/gemeente/
dronten 

Zoals het er nu naar uitziet kan de geplande Ondernemersacade-
mie op 15 september a.s. zijn doorgang vinden. Een avond waarin 
de doelstelling van de SEA-groep Ondernemersacademie weer 
haalbaar is voor ondernemers en managers uit de gemeente 
Dronten. Kennis delen, verbinden, netwerken en elkaar informeel 
ontmoeten.
 
Het thema van de avond is uiterst actueel. Technologie- en 
innovatie deskundige Jesse van Doren neemt de bezoekers deze 
avond mee in de wereld van fakenieuws, hacken en internetfrau-
de. Kortom, een aanrader!
 
Aanmelden van tevoren is verplicht
Wilt u dit niet missen en bent u ondernemer/manager in of uit 
Dronten, dan bent u van harte uitgenodigd. Het programma 
begint om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur). Aanmelden en 
meer informatie kunt u lezen op www.seadronten.nl. Deelname is 
gratis.

Foto: Fotostudio Wierd

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

Heeft u vragen
over bijeenkomsten of

coronagerelateerde
meldingen bel dan

met 14 0321.

De rotonde bij Sportvereniging Reaal aan de Muntmeesterdreef 
in Dronten zijn verkeersmaatregelen getroffen. Op verzoek van 
Annemiek van Ginkel (rechts) en Marike de Boer (midden) heeft 
de gemeente onderzoek gedaan naar de ervaren onveiligheid 
op de rotonde die wordt veroorzaakt door automobilisten die 
de rotonde met hoge snelheid naderen. Op vrijdag 3 september 
werd onder toeziend oog van de initiatiefnemers en wethouder 
Irene Korting de tekst ‘Schoolzone’ aangebracht op de weg en 
zijn er kleurrijke ‘Schoolzone-palen’ geplaatst om het gebied te 
markeren. Naast deze verkeersmaatregelen wordt ook samen met 
betrokken ouders, de gemeente en de school de komende tijd 
ingezet op verkeerseducatie en het verkeersveiligheidslabel en 
wordt actief gemeten wat de effecten van de maatregelen zijn. 

Foto: fotostudio Wierd



Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

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

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 donderdag 2 september 2021 tot en met 
donderdag 2 september 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1055 26-08-2021 Zuidsingel 54 Swifterbant, plaatsen van handels reclame 
 
  
2021-1056 26-08-2021 Koornmarktpoort Kad Sectie B 4466 Dronten, bouwen van een bedrijfspand   
2021-1059 27-08-2021 Rioolgemaal 680 Waterkant Biddinghuizen, aanleggen van een 

grasbetontegelpad naar de achterzijde. 
2021-1061 27-08-2021 De Deel 45 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
2021-1062 28-08-2021 Hemsink 1 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel in het voordak vlak 
2021-1063 29-08-2021 Oudebosweg 35 Dronten, uitdunnen van de erfsingel vanwege  

overhangende bomen bij gebouwen en kopakker 
2021-1070 30-08-2021 Escudo 19 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een 

woonhuis op de 2e verdieping 
2021-1073 31-08-2021 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, wijzigingen van de locatie vergunde 

koffiecorner en opslag 
2021-1074 31-08-2021 De Maalstroom kavel G 2838 Swifterbant, nieuw bouwen van de 

opslagruimte 
   
2021-1077 31-08-2021 Rietweg 55 Biddinghuizen, aanleggen van een exportkabel tussen  

windpark kubbeweg (bestaande uit kubbetocht en zijdenettentocht) en statio  
hoekwanttocht aan de rietweg 

2021-1079 01-09-2021 Tarpanweg 25 Swifterbant, nieuwbouwen van de fustenopslag 
2020-1362 01-09-2021 Lancasterdreef 30 Dronten, dakopbouw op garage ter uitbreiding 

bovenverdieping woning 
 
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 25 augustus 2021 tot en met woensdag 1 september 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2020-1421 Smederij 112 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-0708 De Meridiaan 5 Dronten, verbreden van de inrit  
 
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 

 
2021-0706 Het Vaandel 23 Swifterbant, bouwen van een garage 
2021-0794 Hondweg 27 Dronten, vervangen van kozijnen en dak 
  
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 26 augustus 2021 tot en met 
woensdag 1 september 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0908 Sienna 6 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 31-08-2021 
2021-0666 Kad. sectie C 1856, kavel O53 Dronten reconstructie van het 

bestaande talud naar een duurzame/natuurvriendelijke oever 
V 01-09-2021 

2021-1038 Noordwijkselaan 5 Dronten, bouwen van een woning, V 30-08-2021 
2021-0655 Elandweg 19 Swifterbant, verlengen van de bewaring  V 02-09-2021 
2021-0667 Kad. sectie C 1859 kavel 051 Dronten, reconstructie van het 

bestaande talud naar een duurzame/natuurvriendelijke oever 
V 01-09-2021 

 
* = 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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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.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat nieuwe aanvraagformulieren zijn 
vastgesteld voor het aanvragen van een basissub-
sidie en voor het aanvragen van een activiteiten-
subsidie.

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar in de 
vorm van een webformulier (digitaal aanvragen) 
en een pdf-bestand dat kan worden geprint en 

ingevuld. Voor de webformulieren is een DigiD 
(personen) of een eHerkenning (organisaties) 
nodig.

De aanvraagformulieren voor het aanvragen van 
een basissubsidie of een activiteitensubsidie zijn 
te vinden op de website van de gemeente,
www.dronten.nl bij het onderwerp ‘subsidie’.
Op de website van de gemeente is ook de
Algemene subsidieverordening te vinden.
De Subsidieregeling 2022 wordt op de website 
gepubliceerd zodra deze regeling is vastgesteld.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk


