
   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 31 oktober
tot 6 november wordt
er gecollecteerd voor
het Diabetes Fonds

Van 7 tot en met 13 november 
wordt er gecollecteerd voor 
Alzheimer Nederland

Van 7 tot en met 13 november 
wordt er gecollecteerd voor 
Jantje Beton

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

Van 1 november
tot 19 november wordt er 
gewerkt aan De Voor/Plein. De 
weg in Biddinghuizen 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 wor-
den. In week 45 en 46 wordt 
het overige deel herstraat, dit 
is de andere helft van de krui-
sing met het Plein tot aan de 
kruising Baan/Dreef. Dan kan 
het verkeer om het Plein heen 
rijden richting De Voor.

Van 1 november tot en met 22 
december wordt de Ketelsluis 
(Vossemeerdijk) gerenoveerd. 
Volgens planning  is de re-
novatie uiterlijk 22 december 
afgerond. Tijdens deze ruim 
zeven weken heeft het autover-
keer de eerste week te maken 
met een volledige stremming 
en de laatste twee weken met 
een stremming van 8.00 uur ’s 
ochtends tot 16.00 uur ’s mid-
dags. Fietsers en voetgangers 
kunnen gedurende de hele 
periode gebruik blijven maken 
van de brug.

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

De eindpluk

Het hondenuitlaatbeleid is 
veranderd. Het merendeel van 
de hondenbezitters en begelei-
ders is bekend met de nieuwe 
regels en handelt ook zo. Daar 
zijn we heel blij mee! Een klein 
deel kent de regels mogelijk 
nog niet. Ook niet nadat zij er 
door buurtbewoners op zijn 
geattendeerd. Dat is jammer, 
want overlast en overtredingen 
kunnen natuurlijk beter worden 
voorkomen.

1. Geen honden: Speel- en 
sportvoorzieningen in woon-
wijken en direct aanliggende 
groenstroken zijn “no go-zo-
nes’ voor honden. Het is dus 
altijd verboden om hier met 
een hond aanwezig te zijn. 

2. Hondenlosloopgebieden: 
Robuuste groenstroken, vaak 
aan de randen van woon-
wijken, zijn aangewezen als 
hondenlosloopgebieden. 
Hier geldt (in principe) geen 
aanlijn*- en opruimplicht, met 
uitzondering van de verhar-
dingen (paden en wegdek). 
Daar moet altijd worden 
opgeruimd.

3. Aanlijn en opruimplicht. 
Er zijn gebieden aangewezen 
waar altijd een aanlijn- en 
opruimplicht geldt. De hond/
honden moeten er altijd 
aangelijnd zijn en uitwerpse-
len moeten altijd opgeruimd 
worden. Er zijn (en worden) in 
deze gebieden extra afval-
bakken geplaatst om het voor 
de hondenbezitters/-begelei-
ders makkelijker te maken 
de poepzakjes sneller en 
vaker op de juiste manier te 
kunnen afvoeren. De honden-
eigenaar/-begeleider is altijd 
zelf verantwoordelijk voor het 
opruimen van de uitwerpse-
len van diens honden.

Openbare ruimte,
delen we met elkaar!
De openbare ruimte is een 
ruimte die we samen gebruiken 
en met elkaar delen. Voor alle 

doelgroepen zijn voorzieningen 
getroffen. Wij vertrouwen erop 
dat ieder de voorzieningen 
gebruikt waarvoor ze bedoeld 
zijn. Zo is en blijft wonen en 
recreëren in onze gemeente 
voor iedereen plezierig! Wij 
hebben de openbare ruimte zo 
ingericht dat, binnen de soms 
beperkte mogelijkheden, met de 
belangen van de verschillende 
gebruikers zo goed mogelijk 
rekening is gehouden. Wij zijn 
ons ervan bewust dat dat niet 
voor iedereen altijd leidt tot een 
ideale situatie. 

Onze toezichthoudende en 
handhavende collega’s (BOA’s) 
komen niet direct voor één en-
kele melding opdraven. Mocht 
u als hondenbezitter/-begeleider 
door een BOA (geüniformeerd 
of niet) worden aangesproken 
en/of beboet, dan heeft de BOA 
daar kennelijk aanleiding voor 
gezien en mag dat dus geen 
verrassing zijn geweest.

Komt u een onduidelijke situatie 
tegen, dan kunt u dat melden 
met het meldingsformulier op 
onze website of via de gratis 
FIXI-app. In beide gevallen kunt 
u ook foto’s meesturen.

Op onze website is alle relevan-
te informatie overzichtelijk bij 
elkaar gebracht op deze pagina:
www.dronten.nl/direct-regelen/
burgerzaken/groen/honden

* Het is de plicht van de hon-
deneigenaren/-begeleiders om 
af te wegen of loslopen wel 
of niet verantwoord is. Denk 
hierbij aan losloopgebieden 
direct op of langs fietspaden en/
of wegen. Dan kan het in het 
belang van ieders veiligheid 
verstandiger zijn de hond toch 
aan te lijnen. Opruimplicht blijft 
in die gevallen achterwege. De 
hondeneigenaren/-begeleiders 
zijn en blijven in de gebieden 
met opruimplicht verantwoor-
delijk voor het opruimen van de 
uitwerpselen van hun hond(en)
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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.

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

Waar laat jij je hond uit?

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

Met vele vrijwilligers mocht ik 
onlangs appels van de bomen 
plukken. De Elstars waren al voor 
een groot deel geoogst, maar de 
tussenliggende Golden Delicious 
waren toch een goede aanvul-
ling op de oogst van zo’n 82.000 
appels en peren.
 
De voedselbank in Dronten had 
van de landelijke organisatie wat 
minder fruit ontvangen, en dat is 
wat zuur als je juist op een plek 
woont waar zoveel fruit groeit.
Het is een prachtig aanbod 
geweest van onze agrarische 
ondernemers om fruit aan de 
voedselbank te schenken. Niet in 
kisten, zelf plukken.
 
Tientallen vrijwilligers trokken de 
boomgaarden in om te plukken. 
Wat mooi dat een samenleving 
zich direct zo weet in te zetten.
Ik zag mensen van serviceclubs 
en individuele plukkers de ladders 
bestijgen, voor de zogenoemde 
‘eindpluk’. Die laatste loodjes zijn 
er overigens ieder jaar. De kosten 
voor die wat latere vruchten zijn 
net wat te hoog om in het norma-
le aanbod mee te gaan. Dan is het 
toch prachtig dat de samenleving 
nog eens goed aan de bomen 
schudt.
 
Het is spijtig dat er in onze
samenleving door wisselende

omstandigheden nog steeds men-
sen zijn die onder de armoede-
grens leven. Het is een rotwoord, 
maar dat is wat het is. Ik krijg er 
een enorm warm gevoel van dat 
mensen dan de mouwen willen 
opstropen en er voor hen te zijn. 
Direct waar het kan, of door je 
gewoon enkele uren in te zetten 
met een plukploeg.
 
Ik hoop van ganser harte dat er 
een tijd komt dat het niet meer 
nodig is, maar zolang dat wel zo 
is zie ik hier een mooie traditie 
groeien voor de eindpluk.
 
Burgemeester
Jean Paul Gebben

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. 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 bren-
gen? Restafval kunt u naar onder-
grondse containers brengen.

Het helpt ons als u de opstelplaat-
sen voor de containers vrijhoudt. 
Ook het vrijhouden van bochten 
en straten zodat de vrachtwagens 
er door kunnen, helpt ons. Zo kun-
nen we uw afval volgens rooster 
blijven inzamelen.

Hartelijk dank voor uw
medewerking.



Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers

niet te makkelijk

Bekendmakingen

Bekendmakingen (vervolg)

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

11 november 19:30 - 00:00 uur Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)

 1 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 20 oktober 2021 tot en met 
woensdag 27 oktober 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0630 20-10-2021 Biddinghuizen, Realisatie fase 2.2 combipark bedrijfsverzamelgebouwen.  
2021-1288 21-10-2021 Noorderbaan 2 Biddinghuizen, Nieuw te bouwen bedrijfspand 
2021-1269 18-10-2021 De Noord 99 A Dronten, verplaatsen van de bestaande prijzenzuil 
2021-1290 21-10-2021 De West 1 c175 Dronten, handelen in strijd met regels RO (permanent 

verblijven gedurende winter 2021/2022) 
2021-1292 22-10-2021 Dronterweg 19 Dronten, bouwen van 5 cameramasten op het 

transformatorstation van Liander 
2021-1291 21-10-2021 De Kievit 82 Dronten, plaatsen dakkapel op de  voorgevel 
2021-1302 25-10-2021 Karekietweg 2 Biddinghuizen, plaatsen van twee installaties voor co2  

afvang 
2021-0920 27-10-2021 Parkresidentie fase 2 Dronten kavel 57, bouwen van een woning 
2021-0818 27-10-2021 Parkresidentie fase 2 Dronten kavel 52, bouwen van een 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. 
 
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 

 
2021-1063 Oudebosweg 35 Dronten, uitdunnen van de erfsingel vanwege overhangende bomen bij 

gebouwen en kopakker 
2021-1108 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, aanleggen van een waterpartij op 400-veld resort 

zuiderzee 
 
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 21 oktober 2021 tot en met 
woensdag 27 oktober 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0855 De Maalstroom 31 K Swifterbant, bouwen van een 
bedrijfsverzamelpand 

V 22-10-2021 

2021-1162 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne 
globecomm europe bid-31 

V 22-10-2021 

2021-1161 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne 
globecomm europe bid-30 

V 22-10-2021 

2021-1163 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne 
globecomm europe bid-32 

V 22-10-2021 

2021-1079 Tarpanweg 25 Swifterbant, nieuwbouwen van de fustenopslag V 21-10-2021 
2021-1183 Kleermakersgilde 77 Dronten, bouwen van een dakkapel V 21-10-2021 
2021-1173 De Grutto 26 Dronten, bouwen van een dakkapel V 21-10-2021 
2021-1059 Waterkant Biddinghuizen, aanleggen van een grasbetontegelpad 

naar de achterzijde van het rioolgemaal 680  
V 21-10-2021 

2021-1119 Parkresidentie fase 2 kavel 60 Dronten, bouwen van een woning V 21-10-2021 
  
* = 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.

Besluiten ontwerp 
wijzigingsplan 
‘Dronten – Hanzeweg 20 
(D40011)’   
artikel 3.6 lid 1 sub a Wro 

Het college van Dronten maakt bekend dat voor 
het wijzigingsplan ‘Dronten – Hanzeweg 20 
(D40011)’ besluiten ter inzage liggen. Het plange-
bied betreft het perceel Hanzeweg 20 te Dronten. 
Het wijzigingsplan maakt het juridisch-planolo-
gisch mogelijk om een zorgboerderij te realiseren 
op deze locatie.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage:
1. Ontwerp wijzigingsplan 

‘Dronten – Hanzeweg 20 (D40011)’ op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening;

2. Besluit hogere grenswaarde op grond van de 
Wet geluidhinder.

U kunt de betreffende stukken van 4 november 
tot en met 15 december 2021 (6 weken) inzien 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis op 
afspraak. Het gehele plan is ook beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(planidn: NL.IMRO.0303.D40011-ON01). 

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schrifte-
lijke zienswijze indienen bij het college van de 
gemeente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikke-
ling. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen. 
Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een 
zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak te 
maken met de heer V. Schaeken via telefoonnum-
mer 14 0321.

Na vaststelling van het wijzigingsplan door het 
college ligt het plan ter visie met de mogelijkheid 
tot het indienen van beroepschriften en/of een 
voorlopige voorziening bij de Raad van State, 
afdeling Bestuursrechtspraak.

Vooraankondiging en 
terinzagelegging 
voorontwerp besluiten 
bestemmingsplan 
Dronten – Camping 
’t Wisentbos (D1006)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor 
het plan Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006). 
Dit plan ligt tussen Camping ’t Wisentbos en de 
Flevo Scouts. Dit plan vervangt een deel van het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan Woonge-
bieden Gemeente Dronten (D1000) en maakt de 
wijziging van 1.008 m2 grond met de bestemming 
‘Groen’ naar de bestemming
‘Verblijfsrecreatie – recreatie’ mogelijk.

Vooraankondiging 
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u 
geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). 
Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke 
instanties om advies uit te brengen over ons 
voornemen.

Inspraak
Het college van Dronten maakt bekend
dat ter inzage ligt:
Het voorontwerp bestemmingsplan
Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006) op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken inzien van
4 november tot en met 15 december 2021 bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. 
Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk 
of mondeling een reactie inbrengen.
Deze kunt u richten aan het college van Dronten, 
t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 
8250 AC  DRONTEN. U kunt geen inspraakreactie 
per email indienen.
Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak 
maken met dhr. V. Hoogervorst via het
telefoonnummer 14 0321.

Terinzagelegging 
“Paraplubestemmingsplan 
recreatieparken gemeente 
Dronten”
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor een ontwerp-paraplubestemmingsplan voor 
recreatieparken ter inzage ligt.

Het paraplubestemmingsplan betreft een over-
koepelende regeling voor een aantal binnen de 
gemeente geldende bestemmingsplannen met 
verblijfsrecreatieve bestemmingen. Het voorziet 
in een aanvullend gebruiksverbod voor de ver-
blijfsrecreatieve bestemmingen. Hiermee worden 
ongewenste huisvestingsvormen in recreatie-
woningen en andersoortige recreatieverblijven 
voorkomen.

Het volgende ontwerpbestemmingsplan ligt op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage: 
“Paraplubestemmingsplan recreatieparken
gemeente Dronten”.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van
4 november 2021 tot en met 15 december 2021 
inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. 
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web- roo/roo/
bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0303.
D6001-ON01

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van 
de gemeente Dronten, t.a.v. team Gebieds-
ontwikkeling, de heer A. Hegger, postbus 100, 
8250 AC  DRONTEN. U kunt geen zienswijze per 
e-mail indienen. Ook kunt u tijdens deze termijn 
mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door 
een afspraak te maken met de heer A. Hegger, 
telefoonnummer: 0321 388 995.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na 
afloop van de inzagetermijn een besluit te nemen 
tot vaststelling van het plan.

Na vaststelling door de gemeenteraad ligt
het plan ter visie met de mogelijkheid tot het 
indienen van beroepschriften en/of een
voorlopige voorziening bij de Raad van State, 
afdeling Bestuursrechtspraak.

Terinzagelegging 
ontwerpbesluit 
bestemmingsplan 
‘Biddinghuizen – Strand- 
gaperweg 2-4 (D5003)’
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het bestemmingsplan ‘Biddinghuizen - 
Strandgaperweg 2-4 (D5003)’ een ontwerp besluit 
ter inzage ligt. Dit plan ligt aan de Strandgaper-
weg 2-4 te Biddinghuizen en vervangt het nu 
geldende bestemmingsplan. In dit plan wordt de 
bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’
vervangen door de bestemming ‘Bedrijf’.

In dit plan is in de toelichting: de waterparagraaf, 
gewijzigd in vergelijking met het voorontwerp 
plan.

Het volgende ontwerp besluit ligt ter inzage;
1. Ontwerp bestemmingsplan 

‘Biddinghuizen – Strandgaperweg 2-4 (D5003)’ 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken van 4 november 
tot en met 15 december 2021 inzien:
- bij de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak; 
- op /www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ 

bestemmingsplannen_p?planidn=NL.
IMRO.0303.D5003-ON01 

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de 
gemeente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwik-
keling, Postbus 100, 8250 AC  DRONTEN. U kunt 
geen zienswijze per e-mail indienen. Ook kunt u 
tijdens deze termijn mondeling een zienswijze 
indienen. Dit kan door een afspraak te maken met 
mevrouw E. Tichelaar, telefoonnummer 14 0321.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na 
afloop van de inzagetermijn een besluit te nemen 
tot vaststelling van het plan.
Na vaststelling door de gemeenteraad ligt 
het plan ter visie met de mogelijkheid tot het 
indienen van beroepschriften en/of een voorlo-
pige voorziening bij de Raad van State, afdeling 
Bestuursrechtspraak.

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 kin-
deren 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.


