
   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 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

Van 14 tot en met 20 november 
wordt er gecollecteerd voor
Het Gehandicapte Kind

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 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.

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.

Een levende tuin begint 
bij de bodem

Wil jij je buurt ook in kerstsfeer brengen? Vanaf maandag
22 november is het weer mogelijk om je met de buren in te
schrijven voor een kerstboom. Een kerstboom optuigen met de 
buurt draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid.   

Wat moet je doen om een kerstboom in jouw buurt te krijgen? 
Samen Actief in wijk en buurt stelt een kerstboom van ± 4 meter 
hoog beschikbaar en het enige wat je hiervoor hoeft te doen is 
vanaf maandag 22 november het formulier op
www.samenactief.nl/ik-doe-mee/kerstboomfeest te downloaden. 
Vul de gegevens volledig in, verzamel 6 handtekeningen in de 
buurt, scan het formulier in en verstuur deze via dezelfde manier. 
Als je met je buurt een kerstboom krijgt, is het de bedoeling dat 
een bewoner in de straat deze in ontvangst neemt op donderdag 
16 december 2021. Wees er snel bij want het aantal bomen is 
beperkt.

Het optuigen van de kerstboom en het opruimen van de kerst-
boom na afloop, valt onder de verantwoordelijkheid van de bewo-
ners. Graag ontvangen wij een paar leuke foto’s welke wij mogen 
publiceren op onze website en social media. 

Via www.samenactief.nl/ik-doe-mee/fotowedstrijd/ kun je je
leukste foto insturen en de foto met de meeste stemmen wordt 
gewaardeerd met een leuke prijs!
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Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

Samen Actief brengt de buurt 
weer in kerstsfeer

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. 

Collectes

De bodem is misschien wel het 
belangrijkste onderdeel van jouw 
tuin: goede grond zit namelijk 
vol met leven en dat is de basis 
van een levende tuin. Ruim een 
kwart van de biodiversiteit op 
aarde leeft in de grond. Met een 
rijk bodemleven kunnen planten 
en (fruit)bomen goed groeien en 
in de bodem vinden veel soorten 
vogels en andere diersoorten hun 
voedsel. En een levende bodem 
helpt om water vast te houden en 
af te voeren indien nodig. Wel zo 
handig in een tijd van droogte of 
extreme regenval.
 
Leven in de bodem
Veel soorten bodemdieren zijn 
echte afvaleters, ze zoeken naar 
dode blaadjes op de grond.
Ze brengen de bladeren en het 
compost in de bodem om het 
te verteren tot humus. Dit levert 
weer voedingsstoffen op voor 
planten en bomen. De humuslaag 
is ook een soort spons waardoor 
de bodem minder snel uitdroogt. 
In een levende tuin zorgen ijverige 
wormen voor beluchting van de 

bodem. De gangen die zij aan-
leggen werken als regenpijpjes 
waardoor het water nog dieper
de grond in kan.
 
Een gezonde en levende tuin
In de herfst kun je nog steeds lek-
ker buiten aan de slag. Kijk eens 
goed rond in jouw tuin. Zijn al die 
tegels wel echt nodig? Met meer 
groen in de tuin hebben veel soor-
ten (bodem)dieren weer een plek 
om te leven. Wil je meer weten, 
kijk dan op www.steenbreek.nl/
onder-het-maaiveld-tuinbezitters.
 
Doe de tuinbodemcheck
Weet jij hoe gezond de bodem in 
jouw tuin is? Wat voor bodemdie-
ren erin krioelen? Hoe snel het 
water wegloopt na een regenbui 
en of er genoeg goede bacteriën 
en schimmels inzitten? Pak een 
schep, meetlat en loep en ga aan 
de slag! Ga online mee op safari 
en krijg allerlei praktische tips
hoe je de bodem in jouw tuin
kunt verbeteren. Kijk op:
www.ivn.nl/onder-het-maaiveld/
tuinbodemcheck.

Bekendmakingen

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 : Maatwerkvoorschriften Vet
Aanvrager : Vomar Voordeelmarkt B.V.
Locatie : Zuidsingel 32 A in Swifterbant
Datum ontvangst : 27 oktober 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: Z2021-014050

Wet milieubeheer 
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij 
een melding hebben ontvangen voor:

• Dronten, parallel aan de Ellerweg; het beëindigen van het in gebruik hebben 
van vier windturbines

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.

Ontheffing 
verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2025.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

• Wisentweg 35 Swifterbant, verzonden op 28-10-2021
• Bisonweg 6 Swifterbant, verzonden op 28-10-2021
• Roodbeenweg 17B, verzonden op 03-11-2021
• Roggebotweg 22 Dronten, verzonden op 03-11-2021
• Kubbeweg 24 Biddinghuizen, verzonden op 03-11-2021

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

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van
verzending van de beschikking aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van team Bedrijfs-
voering 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



Bekendmakingen (vervolg)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

11 november 19:30 - 22:00 uur Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

18 november 19:30 - 22:30 uur Commissievergadering 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 27 oktober 2021 tot en met 
woensdag 3 november 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1317 27-10-2021 Gaasterland 1 Dronten, kappen van een boom 
2021-0553 29-10-2021 Bloemenzoom kavel K7 Swifterbant, bouwen van een woning 
2021-1326 29-10-2021 Hanzekade 148 Dronten, wijzigen van de gevels van de silo 
2021-1328 31-10-2021 Cobra 33 Dronten, verbreden van de huidige inrit van 3.5 meter naar  

5 meter. 
2021-1330 01-11-2021 Strandweg 1 Biddinghuizen, plaatsen van een sanitair unit (nabij veld 

rietzanger, kad. sectie f 144) 
2021-1332 01-11-2021 Beverweg 14 Swifterbant, aanleggen van een dam op kavel h48 naast de 

boerderij 
2021-1335 01-11-2021 Dronten kad E 3209, bouwrijp maken van een terrein.  
2021-1344 02-11-2021 De Boorn 2, realiseren van een uienvliegenkwekerij t.b.v. biologische 

plaagdierbestrijding 
2021-1347 02-11-2021 Hondsdraf 59 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2021-1225 02-11-2021 Beverweg 14 Swifterbant, aanleggen van een dam op kavel h48 naast 

boerderij 
2021-1353 03-11-2021 Wijngaard 63 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1361 03-11-2021 De Barrage 2 Dronten, verwijderen van een draagmuur en het aanbrengen 

van een stalen draagconstructie bij openbare basisschool flevosprong 
2021-1346 02-11-2021 De Maalstroom Swifterbant, plaatsen van een betonmortelcentrale 
2021-0328 03-11-2021 De Wierse kavel G 126 Biddinghuizen, bouwen van een woning met  

garage  
  
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 27 oktober 2021 tot en met woensdag 3 november 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0262 Dronterweg 19 Dronten, handelen in strijd met regels RO en het uitbreiden van de 

milieuinrichting (het liander onderstation Dronten uitbreiden met 2 transformatoren, 
bijbehorende velden en een 20kv schakelgebouw deels op een stuk grond van 
staatsbosbeheer 

 

  
2021-1151 Dronterweg 19 Dronten, uitbreiden van het onderstation met een 20kv gebouw, twee 

transformatorboxen en bijbehorende velden. voor de aanpassing van de 
milieuvergunning en het afwijken van het ruimtelijk plan zijn separate procedures 
gestart in maart 2021 

 

Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
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 

 
2021-1020 Bijsselseweg 11 31 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel en boven een 

binnenwand verplaatsen 
 
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 28 oktober 2021 tot en met 
woensdag 3 november 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0773 Het Ruim 36 Dronten, wijzigen van de gevels V 29-10-2021 
2021-1074 De Maalstroom kavel G 2838 Swifterbant, nieuw bouwen van de 

opslagruimte 
V 29-10-2021 

2021-1116 Varelsebeek 4 Biddinghuizen, bouwen van een woning V 28-10-2021 
2021-1153 Staalwijk 53 Dronten, plaatsen van 4 vlaggenmasten met 

baniervlag in bocht gemeentegroen tegenover staalwijk 53 te 
Dronten 

G 29-10-2021 

2021-1184 De Morgen 19 Dronten, bouwen van een dakkapel V 01-11-2021 
2021-1186 De Linge 23 Dronten, aanbouwen van bestaand bedrijfspand V 03-11-2021 
2021-1226 Korenmaaier 5 K Biddinghuizen, bouwen van 11 garageboxen 

combipark biddinghuizen 
 28-10-2021 

2021-1244 Dronterweg 19 Dronten, uitbreiden van het onderstation Dronten 
met een aantal bouwwerken geen gebouw zijnde. 

V 28-10-2021 

2021-1248 De Poort 10 Swifterbant, remodeling supermarkt AH V 02-11-2021 
2021-1256 Kruidendreef 15 Dronten, bouwen van een extra slaap/werkkamer 

boven de garage, naast de woning 
V 03-11-2021 

2021-1265 Manegelaan 57 Dronten, aanleggen van een inrit/uitrit naar de weg G 03-11-2021 
2021-1317 Gaasterland 1 Dronten, kappen van een boom  03-11-2021 
  
* = 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.  
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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.

ingediend bij de voorzieningenrechter van recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indie-
nen 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 noodza-
kelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl 
rubriek ‘Digitale formulieren’ worden ingediend. 
Voor de voorlopige voorziening is dit:
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

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:

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het 
college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken van:

2020-0527 voor de verkoop van gegrilde
kipproducten wekelijks op zaterdag van 9:00 tot
17:00 uur aan de Schans A te Dronten;
verzonden op 02-11-2021

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 telefoonnumer 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
Midden-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.

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

2020-1198, Meerpaalplein Dronten, voor het
organiseren van een kermis van 3 tot en met
7 november 2021,verzonden op 29-10-2021

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


