
   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.

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

Van 23 augustus
tot 13 september vindt fase 1 
plaats van de wegwerkzaam-
heden aan De Zuid. De weg 
gaat dicht in beide richtingen. 
In deze fase is het winkel-
centrum 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).

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.

Op 11 september gaat de 
Ketelmeerdijk dicht in beide 
richtingen.

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

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl
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Uitgifte kunstwerken
gemeentehuis

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.

Denk jij mee over de openbare speelruimtes
De gemeente Dronten wil graag 
dat alle inwoners genieten van de 
openbare speelruimtes, met als 
doel om samen meer buiten te 
bewegen. Het vastgestelde Speel-
ruimteplan geeft hier invulling 
aan. Eén van de doelen is om van 
traditionele naar meer natuurlij-
ke en informele speelruimten te 
gaan. Zo ontstaat er ruimte om 

de natuur te ontdekken en het 
landschap te ervaren. Om dit te 
bereiken, willen we de inwoners 
actief laten meedenken.

Digitaal meedenken!
Voor lopende projecten kun je 
kijken op www.samenactief.nl/
ik-doe-mee/participeren-buiten-
speelruimtes/. Als belangheb-

bende kun je reageren door de 
verschillende velden in te vullen 
en/of gegevens achter te laten. Het 
spelende kind vormt daarbij altijd 
het uitgangspunt! Belanghebben-
den zoals direct omwonenden 
worden daarnaast per brief op 
de hoogte gebracht wanneer een 
project in jouw buurt toegevoegd 
wordt. Zo proberen we iedereen 

de mogelijkheid te bieden om mee 
te denken. Kijk voor alle overige 
vragen rondom spelen ook eens 
op www.dronten.nl/direct-regelen/
wonen-verhuizen-verbouwen/
spelen of stuur een mailtje naar 
speelplaatsen@dronten.nl.

Gemeente Dronten zoekt
Cyber Agents
Cybercriminaliteit is een groeiend 
probleem, dat merken we ook in 
gemeente Dronten. Daarom doet 
de gemeente Dronten mee aan 
HackShield. Samen met politie 
Dronten roepen we zoveel moge-
lijk kinderen van 8 tot en met
12 jaar op om de game HackShield 
te spelen. Met het spelen van de 
game kunnen kinderen Cyber 
Agents worden die online gevaar 
herkennen en kunnen voorkomen. 
Zo leren zij zichzelf en hun
omgeving beschermen tegen 
cybercriminelen. 
 
Wat is HackShield?
In de game voor kinderen van
8 tot en met 12 jaar, staan digitale 
veiligheid en educatie centraal. 
Kinderen leren spelenderwijs 
meer over de digitale wereld en 
online gevaar en worden getraind 
tot Cyber Agent. Cybercriminaliteit 
herkennen en voorkomen is niet 
alleen voor kinderen, maar voor 
veel mensen moeilijk. Ouders, 
grootouders, broers of zussen 
herkennen en voorkomen ook niet 
altijd de digitale gevaren die er 
zijn. Door de game HackShield te 
spelen en Cyber Agent te worden 
leren kinderen hoe ze zichzelf én 
hun omgeving digitaal kunnen 
beschermen.

Huldiging
De beste Cyber Agents van dit jaar 
worden officieel gehuldigd. Ook 
zijn de gemeentes Noord-oostpol-
der en Urk een vergelijkbare cam-
pagne voor HackShield gestart. 
 
Ouders/verzorgers opgelet!
Zijn uw kinderen potentiële Cyber 
Agents? Help hen mee Cyber 
Agent te worden en wijs hen op 
de game HackShield. De game 
is online en gratis te spelen op 
www.joinhackshield.nl of down-
load de app voor smartphone of 
tablet. Na invullen van een woon-
plaats, wordt er kans gemaakt 
op een officiële huldiging tot 
beste Cyber Agent van gemeen-
te Dronten en of van Noordelijk 
Flevoland. 
 
Helpt u mee?
Werkt u met (ouders/verzorgers 
van) kinderen of bezoeken zij uw 
locatie regelmatig? Help dan mee 
om kinderen en hun omgeving 
veiliger te maken door HackShield 
onder de aandacht te brengen. 
Voor promotiemateriaal kunt u 
contact opnemen met Kelly Braat 
via telefoonnummer 14 0321.

De kunstwerken die na de verbouwing niet meer terug komen in 
het gemeentehuis, werden op donderdag 26 augustus geschon-
ken aan de nieuwe eigenaren of terug gegeven aan de kunste-
naar. De werken zijn toebedeeld aan lokale partijen waaronder 
De Meerpaal, MEC Dronten en FlevoMeer Bibliotheken maar ook 
aan landelijke musea als De Fundatie en het  Zuiderzeemuseum. 
“Op deze manier verdwijnen onze kunstwerken niet in een depot 
maar kan iedereen ze bekijken en bewonderen”, zegt wethouder 
kunst en cultuur Van Amerongen. De werken die wel in het ge-
meentehuis blijven, hebben allemaal lokale verbinding. Twee van 
deze werken blijven voorlopig in opslag omdat er nog geen plek 
voor gevonden is. De werken die niet zijn herbestemd, worden 
op een later moment openbaar verkocht via een veilinghuis. 
Eventuele inkomsten vloeien terug naar behoud en beheer van de 
bestaande collectie.

Tentoonstellen
Een aantal partijen heeft aangegeven wat zij met de kunstwerken 
gaan doen. Een paar voorbeelden:
- In het MEC Museum wordt speciaal voor deze schenking een 

muur ingericht om (een deel van) de culturele geschiedenis van 
Dronten te tonen;

- Kunstenaar Ad Kuijper is van plan om een speciaal project met 
kunstwerken in de openbare ruimte te gaan doen;

- De Meerpaal heeft aangegeven voor bepaalde werken, waar 
ook door andere partijen interesse in was getoond, te zullen 
afstemmen met FlevoMeer Bibliotheek Dronten en Basisschool 
het Zuiderlicht zodat zij het werk in bruikleen kunnen tonen; 

- Een werk dat naar het MEC Museum gaat wordt als bruikleen 
getoond in een tentoonstelling bij het Stedelijk Museum 
Vianen.

Procedure
In lijn met de Erfgoedwet en de Leidraad Afstoten Museale Ob-
jecten is een proces doorlopen waarbij enerzijds het voornemen 
tot ontzamelen openbaar gemaakt is, en anderzijds aanvullende 
informatie is ingewonnen en passende herbestemmingslocaties 
zijn onderzocht. Op basis hiervan heeft de gemeente definitief be-
sloten 36 werken te behouden en indien mogelijk te presenteren 
in het gemeentehuis, en 109 werken te herbestemmen. Van die 
109 werken wordt ongeveer de helft weer zichtbaar via schenking.

Foto: fotostudio Wierd



Bekendmakingen

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

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 18 augustus 2021 tot en met 
woensdag 25 augustus 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0342 23-08-2021 Strandgaperweg 26 Biddinghuizen, bouwen van een tijdelijke huisvesting 

van arbeidsmigranten die werkzaamheden uitvoeren voor het aan te leggen 
zonnepark 

2021-1038 21-07-2021 Parkresidentie Fase 2 Kavel 58 Dronten, bouwen van een woning. 
2021-0514 24-08-2021 Parkresidentie Fase 1 Kavel 11 Dronten, nieuwbouw woning. 
2021-1043 24-08-2021 De Rede 62 Dronten, wijzigen van de inrichting naar nieuw concept en 

tevens wijzigen van bestaande reclame uitingen melding brandveilig  
gebruik. 

2021-0605 24-08-2021 Parkresidentie Fase 1 Kavel 10 Dronten, bouwen van een woning. 
2021-1046 24-08-2021 Willem De Kooningstraat 18 Dronten, bouwen van een onbenoemde ruimte 

boven op de laagbouw van de woning. 
2021-1047 24-08-2021 Ploegschaar Biddinghuizen, plaatsen van een woonunit voor de periode  

van 1 jaar. 
 
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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 19 augustus 2021 tot en met 
woensdag 25 augustus 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1027 Ketelsluis, wijzigen van de locatie van de technische ruimte bij de 
ketelsluis. Deze aanvraag maakt deel uit van het project groot 
onderhoud bruggen en sluizen i.o.v. de Provincie Flevoland.  

V 26-08-2021 

2021-0785 De Ketting 43 Dronten, bouwen van een opbouw op de bestaande 
berging 

G 26-08-2021 

2021-0950 Colijnweg 16 Dronten, dempen van een afgedampd slootje  VV 26-08-2021 
2021-0683 Herfst 97 Dronten, uitbreiden van de woning R 25-08-2021 
2021-0835 Kokkelweg 12 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 26-08-2021 
2021-0815 Jupiterweg 17 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 26-08-2021 
2021-0819 Parkresidentie Fase 2 Kavel 49 Dronten, bouwen van een woning  V 26-08-2021 
 
* = 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.  
 

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften 

 
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen 
voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor: 
 
Omschrijving : Intrekken OBM beëindiging windturbines Windpark Zeebiestocht 
Aanvrager : Zeebiestocht B.V. 
Locatie : Zeebiestocht in Biddinghuizen 
Datum ontvangst : 16 augustus 2021 
 
Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
 
Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.  
Kenmerk: Z2021-011205 
 

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 Activiteiten-
besluit milieubeheer 
Ingediende aanvraag voor 
maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen 
voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor:

Omschrijving :  Intrekken OBM beëindiging  
windturbines Windpark 
Zeebiestocht

Aanvrager : Zeebiestocht B.V.
Locatie : Zeebiestocht in Biddinghuizen
Datum ontvangst : 16 augustus 2021

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

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: Z2021-011205

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.

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


