
   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

Er wordt
gecollecteerd voor
het Diabetes Fonds van
31 oktober tot 6 november

Voor meer informatie over de 
collectes zie:
bit.ly/collecterooster-dronten

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

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

Van 1 november tot 19 novem-
ber wordt er gewerkt aan
De Voor/Plein. De weg in Bid-
dinghuizen wordt gedeeltelijk 
herstraat. In week 44 wordt het 
gedeelte vanaf de Wendakker 
tot de kruising met de Baan/ 
Dreef eerst herstraat. Dan kan 
het verkeer niet via De Voor 
rijden en zullen er omleidingen 
geplaatst worden. In week 45 
en 46 wordt het overige deel 
herstraat, dit is de andere helft 
van de kruising met het Plein 
tot aan de kruising Baan/Dreef. 
Dan kan het verkeer om het 
Plein heen rijden richting De 
Voor.

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

WEEK 43 WEKELIJKSE INFORMATIEPAGINA VAN DE GEMEENTE DRONTEN 27 OKTOBER 2021

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.
Download de app en doe mee met Burgernet! www.burgernet.nl

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.

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

Dronten fixt openbare ruimte 
met Fixi-app
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. 

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen

Collectes

Doe mee Meld Misdaad Anoniem
Tijdelijke huurders in jouw buurt?
Lege loodsen en andere pan-
den trekken criminelen aan. Zij 
verbouwen deze bijvoorbeeld 
tot drugslabs: levensgevaarlijke 
chemische fabriekjes voor xtc en 
amfetaminen.
Drugslabs hebben meer impact op 
een buurt of bedrijf dan je denkt. 
Een laboratorium wordt slordig in 
elkaar gezet met een grote kans 
op ontploffing. Gevaarlijk afval 
wordt achtergelaten of elders 
gedumpt. Gebouwen of gebieden 
worden onherstelbaar aangetast.
Daarbij geeft de aanwezigheid van 
criminelen in de buurt een onvei-
lig gevoel. In ruil voor grote geld-
bedragen raken kwetsbare men-
sen betrokken bij het criminele 
circuit met intimidatie en geweld 
tot gevolg. Werk je eenmaal mee 
aan een drugslab dan kom je er 
niet meer uit. Als verhuurder van 
een pand ben je zelfs medeplichtig 
aan het witwassen van crimineel 
geld. Houd je buurt veilig en meld 
vermoedens anoniem.

Signalen van drugslabs
Vaak kan een klein signaal al
duiden op criminaliteit:
• activiteiten op ongebruikelijke 

tijdstippen

• onbekende voertuigen (bestel- 
of vrachtwagens)

• een chemische geur van anijs, 
amandel, aceton of ammoniak

• jerrycans en blauwe vaten met 
chemicaliën of IBC 1.000 liter 
containers

• afgeschermde deuren of ramen 
(met purschuim)

• afzuiginstallaties via het dak
• overmatige beveiliging met 

camera’s

Je kunt ook andere signalen kwijt:
• afvoer van drugsafval via het 

riool of mestkelders
• huurders die alleen contan 

 geld betalen of helemaal niet 
betalen

• huurders die zich niet identifi-
ceren en afspraken niet vastleg-
gen

• onbekende tussenpersonen die 
zaken regelen (verhuurmake-
laars, notarissen)

• onlogische bedrijfsvoering 
(geen klandizie of website)

• aanwezigheid van motorbendes

Meld Misdaad Anoniem via 0800-
7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Heeft u vragen over zorg, onder-
steuning, opvoeden of wonen? 
Of vragen over werk, schulden, 
inkomen of vrijwilligerswerk? Stel 
ze dan bij het inloopspreekuur van 
de wijknetwerken.
Bij het inloopspreekuur zijn ver-
schillende organisaties aanwezig: 
politie, OFW, MDF, De Meerpaal 

Welzijn en gemeente Dronten.
 
Biddinghuizen: elke woensdag 
van 13:00 tot 14:00 in De Binding
Swifterbant: elke dinsdag 13:00-
14:00 in De Steiger
Dronten: elke woensdag tussen 
13:00 en 15:00 uur in De Meerpaal 
(spreekuur van MDF)

De wijkspreekuren van
Swifterbant en Biddinghuizen zijn 
weer van start!



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 13 oktober 2021 tot en met 
woensdag 20 oktober 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1263 16-10-2021 Roodbeenweg 17 Dronten, het realiseren van tijdelijke huisvesting 32 

arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17 te Dronten 
2021-1264 16-10-2021 Mosselweg 10 A Biddinghuizen, In het inpassingsplan windplan groen is 

een voorlopige bestemming voorzien voor het terrein en bebouwing van  
het zweefvliegterrein Biddinghuizen .  

2021-1265 17-10-2021 Manegelaan 57 Dronten, aanleggen van een inrit/uitrit naar de weg 
2021-1275 18-10-2021 Dronterweg 19 Dronten, Het liander onderstation Dronten wordt uitgebreid 

met een 20 kv gebouw en 2 transformatoren. hiertoe is een strook grond 
aangekocht van staats bosbeheer. de verdere uitbreiding vindt plaats op  
het station terrein. 

2021-1277 19-10-2021 Colijnweg 12 Dronten, dempen van een sloot 
2021-1285 20-10-2021 Wisentweg kad sec B 1901 Dronten, nieuw bouwen van de manege  
  
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 13 oktober 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0872 Maalstroom kad. sectie B 45114 en 4515 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO 

(tijdelijk plaatsen van een mobiele betonmortelcentrale  
 
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 14 oktober 2021 tot en met 
woensdag 20 oktober 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0713 Staverdense Beek 1 Biddinghuizen, bouwen van een woning V 14-10-2021 
2021-0900 De Morinel 79 Dronten, aanpassen van de bedrijfsruime en woning 

voor het opvangen van kinderen, plaatsen van een omheining en 
aanleggen van bestrating 

V 19-10-2021 

2021-0968 Bijsselseweg 11 132 Biddinghuizen, verbouwen en uitbouwen van 
een geschakelde woning 

V 19-10-2021 

2021-1115 De Zuid 7 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 19-10-2021 
  
* = 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.

Jantje Beton
Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton. 
Jantje Beton zet zich samen met kinderen in 
voor meer en uitdagendere speelruimte en meer 
speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen 
mee aan de activiteiten en projecten van Jantje 
Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale 
aandacht. Ze willen bereiken dat álle kinderen 
dagelijks kunnen spelen en bewegen.
Er wordt ingezameld in week 45.

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:

Verleend
2021-1240 voor de verkoop van vis en visproduc-
ten wekelijks op zaterdag tijdens winkeltijden aan 
de Schans C te Dronten. Verzonden op 18-10-2021

Wijziging
2021-1236 voor de verkoop van Surinaamse 
etenswaren wekelijks op dinsdag tijdens winkel-
tijden op standplaats Schans B is gewijzigd naar 
standplaats Schans A te Dronten.
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 Mid-
den-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team 
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via  
telefoon 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.

Verkeersbesluit 
gehandicapten- 
parkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten liggen 
de volgende genomen verkeersbesluiten inclusief 
bijbehorende tekening ter inzage:
Het verkeersbesluit tot het intrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord: XJ-485-R
- 2020-1296 Het gaat om een parkeervak nabij 

de Zuidsingel 102 te Swifterbant, verzonden op 
14-10-2021

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.
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 140321.

Kennisgeving 
anterieure overeenkomst 
gebiedsontwikkeling 
De Zuid te Dronten
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat de gemeente Dronten 
op 21 oktober 2021 een anterieure overeenkomst 
zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) heeft gesloten met Trebbe Wonen BV.
De overeenkomst heeft betrekking op het realise-
ren van een kwalitatief hoogwaardige gebieds-
ontwikkeling aan De Zuid, op de locatie van de 
huidige Flevomanege, waarbij maximaal 150 
woningen worden gerealiseerd.
 
Ter inzage en informatie
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelij-
ke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrij-
ving van de inhoud van de anterieure overeen-
komst ter inzage gelegd.
Deze beschrijving ligt vanaf 4 november 2021 
gedurende een periode van 6 weken voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis, De Rede 1 
te Dronten, bij de informatiebalie.
U kunt het stuk inzien tijdens openingstijden van 
het gemeentehuis. Het Gemeentehuis is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00. Indien u buiten de openingstijden de zake-
lijke beschrijving wilt zien of nadere informatie 
wenst, kunt u bellen met mevrouw L. Biewenga 
van de gemeente Dronten.
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de 
zakelijke beschrijving van de inhoud van de ante-
rieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of 
bezwaren worden ingediend.


