
   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

Op dit moment zijn
er geen collectes.

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 tot
vrijdag 22 oktober 6:00 uur 
(een week later dan gepland) 
afgesloten vanaf de manege 
tot voorbij het  kruispunt rich-
ting de Dronterweg. Meer info:
www.dronten.nl/dezuid.

De Akkerhof wordt van 18 tot 
en met 22 oktober herswtraat 
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 de Gildepenning-
dreef te Dronten.
Het asfalt op de rijbaan en het 
brugdek worden vervangen. 
Ook zullen er asfaltreparaties 
worden uitgevoerd aan het 
fietspad. De weg en het fiets-
pad zijn daarom afgesloten 
vanaf de rotonde met De West 
tot de afslag van De Drieslag. 
Er zijn omleidingen ingesteld 
voor zowel gemotoriseerd 
verkeer als fietsverkeer. 

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 
oktober afgesloten. Op 18 
oktober is de weg nog wel 
open voor busverkeer en hulp-
diensten (er zijn verkeersrege-
laars). Op 25 oktober is de rij-
baan volledig afgesloten. Voor 
fietsers is er een omleiding. In 
de voorjaarsvakantie wordt de 
bussluis zelf vervangen.  

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

Mensen maken Dronten
De gemeentebegroting ligt bin-
nenkort in de raad. Nee, ik schrijf 
niet over getallen. Een begroting 
gaat over mensen. Over uw leef-
omgeving, onze schone straten, 
groen, bereikbaarheid, kansen en 
voorzieningen voor jong en oud. 
De begroting gaat over keuzes 
maken. De goede dingen willen 
doen voor Dronten. Ervoor zorgen 
dat er niet meer geld wordt uitge-
geven dan dat er binnenkomt. De 
inkomstenknop over uw gemeen-
telijke lasten laten wij zoveel 
mogelijk met rust. Voor dat geld 
mag u bovendien wat van ons 
verwachten. 
 
We hebben daarnaast inkomsten 
uit ons grondbedrijf. We ontwikke-
len, bestemmen grond, verkopen 
grond. Het levert geld op, maar 
we gebruiken het nooit voor struc-
turele kosten. We kunnen het wel 
eenmalig investeren, bijvoorbeeld 
in het helpen realiseren van een 
sportvoorziening of een multifunc-
tioneel gebied. 

We hebben legesinkomsten. Daar 
maken we ook gelijkwaardige 
kosten voor. Een vergunningaan-
vraag die wij begeleiden. Net als 
de afvalstoffenheffing waarvan de 
hoogte niet meer mag zijn dan de 
afvalverwerking ons kost. Al gaan 
we die heffing nu wel anders over 
de gebruikers verdelen. 
 
De gemeentebegroting bestaat 
voor een belangrijk deel uit 
inkomsten die wij van het Rijk ont-
vangen. Daarom moeten we altijd 
wat voorzichtig begroten.

We weten nooit precies hoeveel 
dat is. Of het hoger of lager uit-
pakt. Het definitieve bedrag horen 
we als de begroting in een verge-
vorderd stadium is. Maar als de 
inkomsten blijven wat ze waren en 
de uitgaven groeien, dan komen 
we over enkele jaren scheef uit. 
Dus we kijken eerst hoe we zelf 
alles beter kunnen organiseren. 
Vervolgens hebben wij een menu-
kaart waar de gemeenteraad uit 
kan kiezen. Een overzicht waaruit 
blijkt met welk doel we onze gel-
den besteden en wat het ons kost 
als we dat niet doen. Want als we 
dingen niet meer doen, dan kost 
het ons toch altijd een stukje van 
wat we gewend waren. Veel daar-
van maakt Dronten wat Dronten 
is. Een hechte samenleving met 
een gemeente die er voor je is.

Ton van Amerongen
Wethouder
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Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen bel dan met 14 0321.

Dronten fixt openbare ruimte 
met Fixi-app

Maandag 11 oktober onderte-
kenden burgemeester Gebben, 
de heer Hoekman namens 
Koninklijke Horeca Nederland 
en de heer Wilbrink namens 
Politie Midden Nederland een 
nieuw horecaconvenant. Het 
horecaconvenant borgt de 
afspraken om gezamenlijk op te 
trekken als horeca, gemeente en 
politie. “Natuurlijk hebben we 
ieder een eigen rol en verant-
woordelijkheid maar uiteindelijk 
hebben we wel een gezamenlijk 
doel voor ogen: een florerende 
horecasector in de gemeente 
Dronten, dat is waar we het 
voor doen”, zegt burgemeester 
Gebben. Het nieuwe convenant 
is kort en praktisch opgesteld en 
vervangt het oude convenant 
dat in april 2020 is verlopen.

Horeca in Dronten
De horeca in Dronten is re-
latief beperkt in omvang. Er 
is geen sprake van een echt 
uitgaansgebied met bijbeho-
rende problematiek zoals in de 
grotere steden. Omdat Dronten 
de Aeres hogeschool op haar 
grondgebied heeft, wonen er 
relatief veel studenten in de 
gemeente. Zij wonen vooral op 
de campus en hebben hun eigen 
studentenverenigingen waarvan 
USRA enkele keren per jaar een 

groot feest organiseert dat ook 
voor niet-leden toegankelijk is. 
Daarnaast zijn er relatief veel pa-
ra-commerciële horecabedrijven 
in Dronten. Het contact tussen 
de horeca en de gemeente 
Dronten is goed. Ook de politie 
geeft aan goed in contact te zijn 
met de horeca.

Horecaconvenant
De looptijd van het oude ho-
recaconvenant is al enige tijd 
verstreken. Partijen geven aan 
dat het convenant zoals het er 
lag niet werd gebruikt. Het was 
te uitgebreid en paste niet bij de 
omvang en problematiek van 
de horeca in Dronten. Daarom 
is dit nieuwe convenant kort en 

praktisch opgesteld om zaken 
als een regulier overleg en vaste 
aanspreekpunten te regelen. 
Ook heeft men het systeem van 
de Individuele Horeca-ontzeg-
ging (IHO) behouden.

Wil je meer weten? Ga dan naar 
www.dronten.nl/actueel

Gemeente, horeca en politie tekenen nieuw horecaconvenant

Zie je een stoeptegel loszitten, een gevaarlijk overhangende 
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 openbare ruimte,
nu voegt de gemeente de Fixi-app daarbij. Het idee is dat ieder-
een 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.

Voordeel met de Pas van Dronten
Nu steeds meer mensen gevac-
cineerd zijn en zich laten testen 
kan er weer steeds meer onder-
nomen worden. Kappers, winkels, 
sportclubs en andere activiteiten 
hebben de deuren weer geopend. 
Heeft u een Pas van Dronten, 
houd deze dan weer bij de hand 
en pak uw voordeel. 

Maak bijvoorbeeld kennis met 
een nieuwe sport door een gratis 
proefles, ontvang een extraatje op 
het terras of winkel met korting. 
Heeft u een tegoed op de Pas 
staan, verzilver dit dan bij deelne-
mende winkels, verenigingen en 
andere organisaties die aangeslo-
ten zijn bij de Pas van Dronten. 

Uw tegoed, alle aangesloten 
aanbieders en acties die op dit 
moment gelden vindt u op
www.pasvandronten.nl. 

Denkt u wel aan de maatregelen 
die nog gelden om het coronavi-
rus terug te dringen, dan houden 
we het voor iedereen zo veilig 
mogelijk. 

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen

Foto: Fotostudio Wierd



Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

4 november 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering 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 6 oktober 2021 tot en met 
woensdag 13 oktober 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1226 06-10-2021 Combipark Biddinghuizen, bouwen van 11 garageboxen  
2021-1227 07-10-2021 De Grutto 125 Dronten, herstellen uitbouw bijkeuken wegens verzakking  

door fundering met 1,5m te verleggen + carpoort ombouwen tot aanbouw 
2021-1235 09-10-2021 De Kolk 85 Swifterbant, plaatsen van een opslagloods naast de werkplaats, 

deze kan zonder fundering geplaatst worden op beton plaat/platen 
2021-1242 11-10-2021 Smederij 130 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning 
2021-1243 11-10-2021 Zwarte Water Biddinghuizen, bouwen van 4 bedrijfspanden  
2021-0453 12-10-2021 Strandgaperweg 20 Biddinghuizen, Zonnepark flevonice gewijzigde situatie 
2021-1244 11-10-2021 Dronterweg 19 Dronten, uitbreiden van het onderstation Dronten met een 

aantal bouwwerken geen gebouw zijnde. 
2021-1245 12-10-2021 Bijsselseweg 3 186 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatie woning 
2021-1248 12-10-2021 De Poort 10 Swifterbant, remodeling supermarkt AH 
2021-1256 13-10-2021 Kruidendreef 15 Dronten, bouwen van een extra slaap/werkkamer boven 

 de garage, naast de 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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 7 oktober 2021 tot en met 
woensdag 13 oktober 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1362 Lancasterdreef 30 Dronten, dakopbouw op garage ter uitbreiding 
bovenverdieping woning 

V 12-10-2021 

2021-0589 Staverdense Beek 11 Biddinghuizen, bouwen van een woning, 
Buitenplaats Veluwemeer, Kad. sectie A917, bouwnummer F 
Biddinghuizen 

V 07-10-2021 

2021-0901 Vossenmeerdijk, voor de aanleg van de nieuwe weg met de op- en 
afritten moeten er nog een aantal bomen worden gekapt  

V 13-10-2021 

2021-0986 Staverdense Beek 20 Biddinghuizen, plaatsen van een schuurtje 
naast het huis 

V 11-10-2021 

2021-1002 Elandweg 19 Swifterbant, dempen van sloten en enkele bestaande 
sloten verbreden en nieuwe sloten graven  

V 08-10-2021 

2021-1081 Saturnusweg 11 Dronten, verbreden van de bestaande inrit V 07-10-2021 
2021-1092 De Aar 29 F Dronten, realiseren van 2 inritten bij het 

bedrijfsverzamelpand  
V 13-10-2021 

2021-1144 De Schepel 24 Dronten, plaatsen van een schuur met overkapping  11-10-2021 
2021-1179 Harderringweg 14 Biddinghuizen, Gewijzigde aanvraag m.b.t. een 

nieuwbouw kalverstal. Het betreft alleen wijziging op de 
situatietekening 

V 11-10-2021 

 
* = 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 Besluit 
mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Ingediende melding
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een melding hebben ontvangen 
voor:

Omschrijving: Het breken van 6550 ton
 betonpuin
Aanvrager: Maatschap Noorderwind B.V.
 en Olster-Tocht B.V.
Locatie: Ellerweg 4-30 in Dronten
 en Biddinghuizen
  
Uitvoering
De werkzaamheden vinden plaats in de periode 
van 8 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021, 
gedurende maximaal 15 werkdagen, van 07:00 
uur tot 17:00 uur aan de Ellerweg 4-30 in Dronten 
en 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.
Desgewenst kunt u de gegevens inzien. 

Ter inzage
In verband met de huidige maatregelen rondom 
Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te 
zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen 
wel digitaal opgevraagd worden bij de gemeente 
Dronten, via e-mail gemeente@dronten.nl, via de 
website www.dronten.nl of via telefoonnummer: 
140321.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer:
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2021-012980

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.

Winkelier? Geef dan uw 
wensen voor zon- en 
feestdagen in 2022 aan
Heeft u een winkel in Suydersee, de wijkcentra 
van Dronten of in de dorpscentra van Bidding-
huizen 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.

B&W en vertegenwoordiging beslissen 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 VHV via 
telefoonnummer 14 0321.

Verleende vergunningen 
voor evenementen
Door het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid van de gemeente Dronten zijn de vol-
gende vergunningen voor evenementen verleend:

- 2021-1053, voor het organiseren van Bungalup,  
Walibi Village op het Cerespark 2 en Europarcs 
Zuiderzee: spijkweg, Bungalup, walibi village: 
cerespark 2 biddinghuizen 12-11-2021 tot 
15-11-2021 en europarcs zuiderzee: spijkweg 
15 biddinghuizen 19-11-2021 tot 22-11-2021, 
verzonden op 10-10-2021

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met de administratie van het team Vergunningen, 
Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer
14 0321.

Helpt u ons mee bij de afvalinzameling?
De gemeente Dronten leegt de containers 
die op de opstelplaats aangeboden staan 
volgens het rooster van de Afvalwijzer. We 
kunnen geen containers bij u thuis ophalen. 
Heeft u buren die niet goed zelf in staat 
zijn om hun afval weg te brengen? Wilt u 
hen dan helpen door hun container op de 
opstelplaats te zetten, of hun afval weg te 
brengen? Restafval kunt u naar ondergrond-
se containers brengen.

Nu veel mensen thuis zijn en thuis wer-
ken zijn de parkeerplaatsen in de wijken 
overdag goed bezet. Het helpt ons als u de 
opstelplaatsen voor de containers vrijhoudt. 
Ook het vrijhouden van bochten en straten 
zodat de vrachtwagens er door kunnen, 
helpt ons. Zo kunnen we uw afval volgens 
rooster blijven inzamelen. Hartelijk dank 
voor uw medewerking.


