
   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 10 tot en met 16 oktober wordt er gecollecteerd voor
Dierenbescherming

Van 17 tot en met 23 oktober wordt er gecollecteerd voor
Nederlandse Brandwonden Stichting

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 13 tot en met
15 oktober verlengt provincie 
Flevoland de geleiderail aan 
de oostzijde van de rotondes 
Biddingweg – Overijsselse-
weg. De werkzaamheden 
worden buiten de spits 
uitgevoerd, de rotondes zijn 
dan deels afgesloten voor het 
wegverkeer. Tijdens het werk 
aan de zuidelijke rotonde is 
de oprit naar de Overijsselse-
weg richting Dronten/Kampen 
(Dronterringweg) afgesloten. 
Tijdens het werk aan de noor-
delijke rotonde is de afrit van 
de Overijsselseweg richting 
Swifterbant/Biddinghuizen 
afgesloten. Er is een omleiding 
en er zijn verkeersregelaars. 

De Zuid is tot vrijdag 22 okto-
ber 6:00 uur (een week later 
dan gepland) afgesloten vanaf 
de manege tot voorbij het  
kruispunt richting de
Dronterweg. Meer info:
www.dronten.nl/dezuid.

De Akkerhof wordt van 18 tot 
en met 22 oktober herstraat 
voor de huisnummers 38 tot 
en met 62. De weg is hiervoor 
in beide richtingen gesloten.
Er is een omleidingsroute. 

Van 18 tot en met 23 oktober 
vinden er werkzaamheden 
plaats aan het asfalt van de 
Gildepenningdreef. De weg en 
het fietspad zijn daarom afge-
sloten vanaf de rotonde met 
De West tot de afslag van De 
Drieslag. Er is een omleiding. 
Tegelijkertijd zijn er werkzaam-
heden aan de Agripark-Oost. 
De weg is in beide richtingen 
dicht. De Sikkel is bereikbaar 
via de parkeerplaats van Aeres 
Hogeschool Dronten.

Er wordt groot onderhoud 
gedaan aan De Kampersluis 
aan de Colijnweg. Hiervoor is 
de brug van 18 tot en met 22 
oktober en op 28 en 29 oktober 
van 8:00-16:00 uur afgesloten. 
Er is een omleidingsroute. 

Voor asfalteringswerkzaam-
heden is de bussluis in de
Fazantendreef op 18 en 25 ok-
tober afgesloten. Op 18 ok-
tober is de weg nog wel open 
voor busverkeer en hulpdien-
sten (er zijn verkeers-
regelaars). Op 25 oktober is de 
rijbaan volledig afgesloten.

Zorg van de toekomst
De portefeuille volksgezondheid is 
deze collegeperiode best uitda-
gend. Na het omvallen van het 
ziekenhuis in Lelystad moest het 
nieuwe zorglandschap vorm-
krijgen in Flevoland. Vervolgens 
kwam de coronacrisis en ook het 
tekort aan zorgpersoneel vraagt 
de komende tijd om echt anders 
te denken. In 2030 zijn er in Flevo-
land voor 100 werkzoekenden zo’n 
300 zorgvacatures. Ons perso-
neelstekort in de zorg is groter 
dan in de rest van Nederland.

In de gezondheidszorg werken in-
spirerende mensen. Zo gaf Marcel 
Levi, voorzitter van de Nederland-
se Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek, onlangs zijn kijk 
op onze Flevolandse gezondheids-
zorg. In een lezing maakte hij de 
vergelijking met het verwachte 
tekort van personeel in telefoon-
centrales een eeuw geleden. Toen 
wilde plotseling iedereen een tele-
foon thuis hebben. Om iemand te 
bellen waren medewerkers nodig 
die verbinding maakten door de 
juiste snoertjes aan elkaar te plug-
gen. Anders kon je niet met elkaar 
spreken. De angst was dat als het 
telefoonverkeer zo bleef groeien, 
40% van de beroepsbevolking 
uiteindelijk in een telefooncentrale 
moest werken. Gelukkig was dat 
dankzij technologie uiteindelijk 
niet nodig. Er kwamen betere 
telefoons en dergelijke telefoon-
centrales werden overbodig.

De vergelijking van Marcel Levi 
is interessant om anders te kijken 
naar het personeelstekort in de 
zorg. In hoeverre kunnen toekom-
stige technologische oplossingen, 
waarvan we het bestaan nu nog 
niet kennen, bijdragen om de kwa-
liteit van onze gezondheidszorg te 

behouden of verder te ontwikke-
len? In de zoektocht naar het ant-
woord op die vraag blijven we ons 
als gemeente Dronten inzetten 
om de Flevolandse gezondheids-
zorg betaalbaar en toegankelijk 
te houden voor iedere inwoner. 
Daarom ondertekende ik namens 
het college de actie-agenda voor 
de aanpak van het personeelste-
kort in de zorg- en welzijnssector 
in Flevoland. Technologie speelt 
daarbij de komende decennia een 
belangrijke rol. 
Stel, we maken een sprong in de 
tijd. Hoe zouden mensen in de 
volgende eeuw dan terugkijken op 
onze ideeën over technologie voor 
de zorg?

Dat is voor mij een fascinerende 
vraag waarvan we het antwoord 
nu nog niet kunnen googlen op 
onze (waarschijnlijk tegen die tijd 
hopeloos ouderwetse) smartpho-
nes.

Irene Korting
Wethouder gemeente Dronten
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Inloopavond werkzaamheden
Bremerbergweg
In het voorjaar van 2022 doet provincie Flevoland onderhoud 
aan de Bremerbergweg (N708) vanaf de bebouwde kom van 
Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. Op donderdag 
21 oktober 2021 organiseert provincie Flevoland van 17.00 tot 
19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in Beachclub NU, 
Bremerbergdijk 10 te Biddinghuizen. 

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie 
aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Weggebruikers en omwonenden zijn van harte welkom. Er is 
geen vast programma. 

Planning en hinder
De werkzaamheden duren zo’n zes tot acht weken en starten 
waarschijnlijk in het voorjaar van 2022. Doorgaand verkeer krijgt 
te maken met hinder, omdat de weg tijdens de werkzaamheden 
wordt afgesloten. Met bewoners van de Bremerbergweg worden 
aparte afspraken gemaakt. Het fietspad is tijdens de werkzaam-
heden toegankelijk.

Werkzaamheden 
Provincie Flevoland voert o.a. de volgende werkzaamheden uit:
- Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt 

de weg verbreed. 
- Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg 

wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit 
kruispunt te vergroten. 

- De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het 
kruispunt Mosselweg-Alikruikweg worden vervangen.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op
www.flevowegen.nl.

Gemeente Dronten
zoekt Cyber Agents
Cybercriminaliteit is een groei-
end probleem, ook in gemeente 
Dronten. Daarom doen wij mee 
aan HackShield. Samen met po-
litie Dronten roepen we kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar op om de 
game HackShield te spelen. Met 
het spelen van de game worden 
kinderen digitaal vaardige Cyber 
Agents die online gevaar herken-
nen en kunnen voorkomen. Zo 
leren zij zichzelf en hun omgeving 
spelenderwijs beschermen tegen 
cybercriminelen. 

Inloopmiddagen over digitale 
veiligheid
Op dinsdag 12, woensdag 13 en 
donderdag 14 oktober zijn er in de 
FlevoMeer bibliotheken inloop-
middagen over digitale veiligheid. 
Iedereen, jong of oud is van harte 
welkom! Speciaal voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar staan er 
computers en tablets waarop de 
game HackShield gespeeld kan 
worden. Ook kan kennis worden 

gemaakt met jongerenwerkers, 
agenten en BOA’s van de ge-
meente Dronten. Zij kunnen meer 
vertellen over digitale veiligheid 
en helpen kinderen op weg in de 
game. Voor een leuke selfie staan 
zij ook klaar. 

Woensdag 13 oktober: 
Biddinghuizen 15:00-17:00 uur
Donderdag 14 oktober: 
Dronten 14:00-17:00 uur

Lukt langskomen niet? Kijk dan op  
www.joinhackshield.nl/gemeente/
dronten voor meer informatie 
over de game of download de 
app voor smartphone en tablet. 
De beste Cyber Agents van de 
gemeente Dronten worden in 
december officieel gehuldigd en 
dingen tegelijkertijd mee naar de 
titel beste Cyber agent van Noor-
delijk Flevoland. Wil je meteen aan 
de slag meld je dan aan via
joinhackshield.nl of download de 
app voor je telefoon of tablet.

Kom naar de
bieb op 13 of
14 oktober

Van onze stadsdichter

Het Van Veldhuizenbos

Mijn bos voelt als een oude, wijze plek
In bijna 60 jaar groot gegroeid

Maar begonnen als een jonge stek
En nu een plaats die bloeit

Hier waar alles is ontstaan uit klei
Is een volwaardig dorpsbos om uit te pluizen
45 hectaren met bomenroute en voetbalwei

Vernoemd naar meneer Van Veldhuizen

De molensteen herinnert aan jou
Door Fijnaart en Heiningen geschonken

Onze eerste burgervader van eer en trouw
Die het open, nieuwe land voelde lonken

In 1972 werd Dronten officieel gesticht
U aan het hoofd met uw vrouw aan uw zij

Acht jaar met uw werken en denken verlicht
Door een zoektocht naar een boerderij

Van alles moest nog worden opgebouwd
In deze provincieloze gemeente

Inmiddels is veel open grond volgestouwd
Met asfalt, beton en gesteente

Maar tussen manege en landmaten
Bestaat een plek groen en duurzaam

Ookal heeft u zelf de polder weer verlaten
Draagt dit bos nog steeds uw naam

Marjolein Westendorp
Stadsdichter gemeente Dronten



Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

13 oktober 19:30-00:00 uur Commissie vergadering Dit betreft een aangepaste
  over de begroting 2022 vergadering die plaatsvindt
   in de raadzaal. Online te
   volgen op www.dronten.nl

14 oktober 19:30-00:00 uur Commissievergadering Dit betreft een aangepaste
  over de begroting 2022 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)

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 29 september 2021 tot en met 
woensdag 6 oktober 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1198 29-09-2021 De Mosseltocht en de Strandgaperweg, kad. secties D 1953, 1645, 888, 

1322, 1321 en 2660 Biddinghuizen 
2021-0352 30-09-2021 Rivierduinweg 4 Swifterbant, bouwen van een bewaring 
2021-1200 30-09-2021 De Rede 44 Dronten, verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand 
2021-1204 03-10-2021 De Wierse Biddinghuizen, bouwen van een tiny house  
 
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 29 september 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0972 De Reiger 27 Dronten, starten van een kapsalon aan huis  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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 30 september 2021 tot en met 
woensdag 6 oktober 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0756 Kruidendreef 6 Dronten, vervangen van kozijnen op de 
bovenverdieping 

V 04-10-2021 

2021-0953 Oldebroekerweg 2 Biddinghuizen, verkopen van melk, streek en 
seizoensproducten en agrarische getinte cadeaus in de 
boerderijwinkel 

V 30-09-2021 

2021-1055 Zuidsingel 54 Swifterbant, plaatsen van handels reclame V 07-10-2021 
2021-1023 De Patrijs 5 Dronten, vergroten van het hoofdgebouw. V 07-10-2021 
2021-1085 De Zuid 9 Dronten, plaatsen van een overkapping aan de 

achtergevel 
 30-09-2021 

2021-1105 Bijsselseweg 3 63 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 04-10-2021 
2021-1128 Broodbakkersgilde 29 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 29-09-2021 
2021-1143 Molenaarsgilde Dronten, plaatsen van een vlonder in de vijverpartij 

ter hoogte van de Molenaarsgilde 
V 29-09-2021 

* = 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.

Verkeersbesluit gehandi-
captenparkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten ligt 
het volgende genomen verkeersbesluit inclusief 
bijbehorende tekening ter inzage:

- 2021-1169: Verkeersbesluit tot het aanwijzen 
van een gehandicaptenparkeerplaats met ken-
tekenonderbord. Het gaat om een parkeervak 
aan Het Wapenschild te Swifterbant; verzonden 
op 06-10-2021.

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via onze 
website www.dronten.nl of telefoonnummer
14 0321.

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. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administra-
tie van het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 14 0321.

Marktverplaatsing 
naar De Schans
In verband met de opbouwen van het evenement 
Oktoberfest wordt de markt op woensdag 
27 oktober 2021 op de parkeerplaatsen aan 
De Schans gehouden.

Wet milieubeheer 
Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:

- Biddinghuizen, parallel aan de Ellerweg; 
het beëindigen van het in gebruik hebben van 
zes windturbines

- Dronten, De Eem 1; het starten van een 
klussenbedrijf

- Dronten, De Kajuit 1; het ombouwen van 
de bestaande DEEN supermarkt naar een 
Vomar Supermarkt

- Dronten, Olsterweg 11; het realiseren van 
een nieuwe loods op de plek van 2 bijschuren

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Deze bedrijven hoeven
geen vergunning aan te vragen, omdat voor
hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden.
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Dronten.

Winkelier? Geef uw wensen 
voor zon- en feestdagen in 
2022 aan
Heeft u een winkel in winkelcentrum Suydersee, 
de wijkcentra van Dronten of in de dorpscentra 
van Biddinghuizen of Swifterbant? Dan kunt u tot 
maandag 25 oktober 2021 aangeven op welke 
zon- en feestdagen u in 2022 open wilt.
Winkeliers buiten de centra kunnen hun keuzes 
uiterlijk dinsdag 31 december 2021 doorgeven.

Wat is er mogelijk?
Winkels in onze gemeente mogen maximaal 
veertien zon- en feestdagen per jaar de deuren 
openen. Op zo’n dag mag het slot van 12.00 tot 
17.00 uur van de deur. Dat is vastgesteld in de 
Verordening Winkeltijden Dronten. Voor winkel-
centra worden er veertien gezamenlijke zon- en 
feestdagen vastgelegd, supermarkten mogen 
daarnaast ook elke zondag open zijn, van 16.00 
tot 19.00 uur. Winkels buiten de centra mogen 
zelf bepalen welke veertien zon- en feestdagen de 
deuren opengaan in 2022.

Beslissing over openstelling
Het college van B&W en een vertegenwoordiging 
van winkeliers in een winkelcentrum beslissen 
voor dat centrum over de openstelling op zon- 
en feestdagen. Ondernemers die in de laatste 
maanden van dit jaar op een andere zon- of 
feestdag open willen dan de vastgestelde dagen, 
moeten hiervoor ontheffing aanvragen. Dat kan 
bij het college. De afhandeling van de ontheffing 
kost geld: 151,85 euro (peildatum 2021). Dit zijn 
zogenoemde legeskosten. 

Hoe kan ik mijn wensen aangeven?
Winkeliers kunnen hun wensen voor openstelling 
op zon- en feestdagen doorgeven via de post en 
e-mail. Dat kan via Postbus 100, 8250 AC Dronten 
of apv@dronten.nl, in beide gevallen gericht aan 
het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid 
(VHV). Meer informatie is te krijgen bij team VHV 
via telefoonnummer 14 0321.

Infotainment ‘Omgaan met beperking’
Op dinsdag 2 november organiseert De 
Meerpaal Welzijn in samenwerking met 
Sportservice Flevoland een inspirerende 
avond met als thema ‘Omgaan met beper-
king’. Infotainment organiseert bijeenkom-
sten rondom een thema waarbij informa-
tie, ondersteuning, lotgenotencontact en 

entertainment samenkomen. Tijdens deze 
avond is de voorstelling ‘Uniek! Maar doe 
gewoon!’ te zien in De Meerpaal. 

Kaarten voor Infotainment zijn gratis te 
reserveren via www.meerpaal.nl/
infotainment. De avond start om 19.30 uur.

Mantelzorgtegoed deze maand nog te besteden
Heeft u nog mantelzorgtegoed op de Pas 
van Dronten staan? Let op: U kunt dit 
tegoed nog besteden tot en met 31 okto-
ber 2021 bij onze aangesloten aanbieders! 
Geniet van een leuk uitje, koop een mooi 
product of ga lekker uit eten. U kunt het 

actuele saldo op uw pas bekijken door op 
uw persoonlijke pagina in te loggen via 
www.pasvandronten.nl of de app. Hier 
bekijk je ook direct de acties van de Pas van 
Dronten!


