
   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 28 november
tot en met
4 december wordt er
gecollecteerd voor Leger des 
Heils Fondsenwerving

Van 5 tot en met 11 december 
wordt er gecollecteerd voor
De vrienden van het Hospice 

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

MDF Buurtbemiddeling, Samen Actief in wijk en buurt van de 
gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) organi-
seren voor de zesde keer de verkiezing De Beste Buur. “Buren met 
een gouden randje. Zo een die we allemaal willen hebben, die zet-
ten we graag in het ‘zonnetje’. Nomineren kan tot 10 januari 2022. 

We doen een oproep aan alle inwoners van de gemeente Dronten. 
Is jouw buur onmisbaar in de straat? Staat hij of zij altijd voor jou 
en/of anderen klaar? Of is het jouw buur die zorgt voor saamho-
righeid in de buurt? Nomineer hem of haar dan voor de verkiezing 
De Beste Buur 2021. De genomineerden maken naast de titel De 
Beste Buur, kans op een dinerbon voor 2 bij restaurant Moellies in 
Dronten. 

Zeker in de tijd waarin we nu leven, is fijn naast elkaar wonen ex-
tra belangrijk. Elkaar in coronatijd te helpen, voor zover mogelijk. 
Daarom is het dit jaar misschien wel extra bijzonder om jouw buur 
eens in het ‘zonnetje’ te zetten. En, daar helpen MDF Buurtbemid-
deling, Samen Actief in wijk en buurt van de gemeente Dronten en 
OFW graag bij.

Nomineren kan tot 10 januari
Iedere inwoner van de gemeente Dronten kan zijn of haar buur
nomineren voor De Beste Buur. Stuur voor 10 januari 2022 een 
e-mail met motivatie naar buurtbemiddeling@mdflevoland.nl. 
Begin februari 2022 wordt de winnaar bekendgemaakt. 
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Verkiezing De Beste Buur 2021 

Collectes

Bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerp besluiten 
Parkresidentie Oost 
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan Dronten – Parkresi-
dentie Oost besluiten ter inzage liggen. Dit plan ligt ten zuiden van de wijk de 
Golfresidentie tussen de Ansjovisweg en de Biddingringweg en vervangt een 
deel van het nu geldende bestemmingsplan voor de Parkresidentie. Op basis van 
dit plan kunnen 50 extra woningen in de Parkresidentie worden gerealiseerd op 
kavels van minimaal 600m2 in plaats van minimaal 800m2.
In dit plan is in vergelijking met het voorontwerp bestemmingsplan het westelijk 
deel van de Parkresidentie buiten het plangebied gelaten, omdat de wijzigingen 
zich beperken tot het oostelijk deel. De woningbouw in het westelijk deel is reeds 
grotendeels vergund en/ of uitgevoerd.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
1. Ontwerp bestemmingsplan “Dronten – Parkresidentie Oost (D1005)” op grond 

van de Wet ruimtelijke ordening;
2. Ontwerp besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening;
3. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Dronten – Parkresidentie Oost.

U kunt de betreffende stukken van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022
inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak en het
bestemmingsplan (met het beeldkwaliteitsplan als bijlage) is beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen tegen de 
ontwerpbesluiten bij het college van de gemeente Dronten. Op het beeldkwali-
teitsplan kunt u een inspraakreactie kenbaar maken bij het college.

U kunt uw zienswijze en/of inspraakreactie sturen,
t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC  DRONTEN. U kunt geen 
zienswijze of inspraakreactie per e-mail indienen. Ook kunt u tijdens deze termijn 
mondeling een zienswijze of inspraakreactie indienen. Dit kan door een afspraak 
te maken met dhr. E. Heldoorn, via telefoonnummer 14 0321.

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

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.
Het beeldkwaliteitsplan wordt na inspraak door de gemeenteraad vastgesteld. Het 
is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan.

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten en
de bijbehorende beleidsregels de volgende vergunningen verleend voor het 
innemen van een standplaats:

Gebruik je boerenverstand!

Zwerfafval 
opruimen? Dat 
doen we samen
Ergert u zich ook zo aan zwerf-
afval? En wilt u best een handje 
helpen om hier iets aan te doen? 
Dan zouden we graag de samen-
werking met u aangaan.
De gemeente Dronten wil het 
opruimen van zwerfafval graag 
promoten en ondersteunen. 
Daarvoor kunt u artikelen lenen 
en krijgen die hier een bijdrage 
aan leveren. Mocht u af en toe 
eens een uurtje overhebben, re-
gelmatig met de hond wandelen 
of graag een vrijwillige bijdrage 
doen in uw omgeving dan kunt 
u bij de gemeente hiervoor de 
middelen lenen of krijgen.
Heeft u een vraag of opmerking? 
Stuur een mail aan: 
afvalinzameling@dronten.nl
 
Wat zijn de opties:
• Het lenen van zwerfafval-op-

ruimmiddelen. Hiervoor hebben 
we een uitleenovereenkomst 
gemaakt. U geeft aan welke 
middelen u wanneer wilt lenen 
en wij zorgen dat ze voor u 
klaarliggen.

• Het in eigendom nemen van 
middelen. Hiervoor hebben 
we materialen liggen die u op 
naam bij ons in ontvangst mag 
nemen zodat u op momenten 
dat het u uitkomt zwerfafval 
kunt rapen.

• U schrijft zichzelf in voor een 
eenmalige actie via Nederland-
schoon en ontvangt rechtsreeks 
de materialen die u nodig heeft. 
Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gratis en be-
taalde materialen.

 
Veel zwerfafval in de Gemeente 
Dronten wordt al opgeruimd. 
Dit doen we door middel van 
dagelijkse routes rijden langs 
plekken die bekend staan als ver-
zamelpunten van zwerfafval. Het 
dagelijks legen van prullenbakken 
en het reageren op meldingen die 
we van onze bewoners krijgen.

Werken, winkelen en sporten tot 
17.00 uur, beperkte ontmoeting en 
thuiswerken. Corona blijft ons in 
de greep houden. Wat ik daar zelf 
het meeste in mis, is het directe 
contact met de samenleving. Na-
tuurlijk weten wij elkaar te vinden, 
maar het normale leven lijkt nog 
steeds ver van ons verwijderd. 
Wij willen allemaal graag zo snel 
mogelijk uit de lockdown en toch 
koersen we af op het scenario 
zwart in de zorg. In deze cruciale 
weken kunnen we er allemaal aan 
bijdragen dat het zover niet komt.
 
Het aantal besmettingen en de 
druk op de zorg is zo hoog, dat 
de rek eruit is. Een deel van de 
positief geteste mensen, wordt 
zo ziek dat ze in een ziekenhuis 
moeten worden opgenomen. Het 
wordt zo druk dat geplande zorg 
wordt uitgesteld. Dat betekent 
voor andere mensen, elke dag pijn 
en onzekerheid.
 
Ik doe daarom opnieuw een 
beroep op iedereen. Neem de 
maatregelen serieus! Wees 
bewust van je keuzes. Want hoe 
je ook over de landelijke maat-
regelen en de aanpak denkt, het 
raakt ons allemaal. Houd je aan de 
landelijke regels. Houd 1,5 meter 
afstand, draag een mondkapje 
waar dat nodig is, zoek de drukte 
niet op, was je handen, ventileer 
goed. Laat je testen bij klachten 

en ga in quarantaine wanneer dat 
nodig is. Daar voeg ik aan toe: 
gebruik je boerenverstand! Zoek 
de grenzen niet op. Niet met z’n 
allen naar de winkel terwijl dat 
ook alleen kan, niet met meer dan 
vier personen op bezoek. Volg het 
protocol op de scholen. Spreek er-
over met je kinderen. Als je (nog) 
twijfelt over vaccinatie: laat je 
goed voorlichten, stel vragen aan 
de GGD. Vaccineren is en blijft je 
eigen beslissing, maar neem deze 
beslissing op basis van feiten en 
wetenschappelijke kennis.
 
Zorg goed voor jezelf en heb oog 
voor je naasten.
 
Jean Paul Gebben
Burgemeester

26 november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

 .

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen. .

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:
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Leerwerkloket in FlevoMeer 
Bibliotheek Dronten
9 december 2021, van 10:00 tot 13:00 | Elke week | FlevoMeer Biblio-
theek Dronten | Kosten: gratis

Vragen over werk, (vervolg)studie 
of stage? Elke week is er een 
inloopspreekuur in de bibliotheek 
van tien tot een uur. Het Leer-
werkloket Flevoland biedt onaf-
hankelijk en kosteloos advies over 
leren en werken. Voor iedereen in 
regio Flevoland. In Nederland zijn 
al zo’n 35 leerwerkloketten actief. 

Het is een initiatief van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Kernpartners in 
de arbeidsmarktregio Flevoland 
zijn o.a. de gemeenten Almere, 
Dronten, Lelystad, Noordoostpol-
der en Urk, Provincie Flevoland, 

ROC van Flevoland en Friese 
Poort en UWV. 

Het Leerwerkloket Flevoland
bestaat uit een onafhankelijk,
des kundig en enthousiast team, 
dat mensen graag wegwijs maakt 
in alle mogelijkheden op het
gebied van leren en werken.
Ze geven informatie en tools, 
zodat je stap pen kunt zetten in
je loopbaan en ontwikkeling. 

Ben je geïnteresseerd?
Loop dan gerust een keer
langs op donderdag van 10:00 tot 
13:00 uur. 



Bekendmakingen (vervolg)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

2 december 15:00 - 15:30 uur Verleende Online te volgen op
  Omgevingsvergunning www.dronten.nl
  voor het handelen in strijd
  met regels Ruimtelijke
  Ordening (vestigen van
  een webshop) op het
  perceel De Oude IJssel

2 december 19:30 - 21:30 Commissievergadering Online te volgen op
  beeld- en oordeelsvormend www.dronten.nl

9 december 19:30 - 21:30 Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

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

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 17 november 2021 tot en met 
woensdag 24 november 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1431 18-11-2021 Karel Appelstraat 18 Dronten, verplaatsen van de buitenberging 
2021-1435 18-11-2021 Spijkweg 9 Biddinghuizen, bouwen van een loods t.b.v. opslag boten en 

agrarische voertuigen 
2021-1441 19-11-2021 Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen kavels 174 tm 187, bouwen van 14 

recreatiewoningen 'Woody'   
2021-0859 19-11-2021 Parkresidentie fase 2 kavel 40 Dronten, bouwen van een woning  
2021-1442 21-11-2021 De Morinel 82 Dronten, plaatsen van een dakkapel  
2021-1443 22-11-2021 De Pony 2 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1452 22-11-2021 Lancasterdreef 37 A Dronten, vervangen van de dakkapellen voor en  

achter  
2021-1450 22-11-2021 Bijsselseweg 11 116 Biddinghuizen, verbouwen van de woning 
2021-1164 23-11-2021 Bloemenzoom kavel B 114 Swifterbant, bouwen van een woning  
2021-1468 24-11-2021 Kampweg 26 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2021-1451 22-11-2021 Roodbeenweg 17 Dronten, handelen in strijd met regels RO  

(huisvesten van 32 arbeidsmigranten in de bestaande bebouwing) 
2021-0807 24-11-2021 Parkresidentie fase2 kavel 59 Dronten, 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. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag 24 november 2021 zijn op verzoek 
van de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1131 Industrieweg 42 Swifterbant, vervangen van bestaande portocabins door nieuwere   
  
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 

 
2021-1193 Wisentweg 48 Swifterbant, betreft de permanente bewoning van zorgbehoevende in de 

bestaande zorgunits  
2021-1141 De Morinel 334 Dronten, wijzigen van de indeling van de kozijnen en plaatsen van 

kunststof kozijnen 
2021-0352 Rivierduinweg 4 Swifterbant, bouwen van een bewaring 
 
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 18 november 2021 tot en met 
woensdag 24 november 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0955 Sint Barbaragilde 1 Dronten, realiseren van een opbouw op de 
garage 

V 23-11-2021 

2021-1137 De Kwartel 6 Dronten, tijdelijk plaatsen van een woonunit ivm 
interne verbouwing van de woning 

V 19-11-2021 

2021-1142 Elandweg 3 Swifterbant, dempen van de sloot tussen kavels H111 
en H112 met grond van de desbetreffende kavels 

V 19-11-2021 

2021-1197 Hierdense Beek 77A, 93 t/m 101 Biddinghuizen, bouwen van 6 
recreatiewoningen op Waterparc Veluwemeer  

V 19-11-2021 

2021-1380 Kruizemunt 50 C Dronten, plaatsen van een dakkapel V 22-11-2021 
  
* = 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.  
 
 

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.

Verleend
(2021-1403) voor de verkoop van bloemen en 
aanverwante producten wekelijks op vrijdag aan 
de Wardhof A te Dronten-Zuid. Verzonden op 19-
11-2021.

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
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor inlichtingen 
kunt u terecht bij het team Vergunningen, Hand-
having en Veiligheid via telefoonnummer 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.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 23 november 2021 de Subsidie-
regeling 2022 hebben vastgesteld. Deze subsi-
dieregeling bevat nadere regels voor het jaar 
2022 over het aanvragen, verlenen en vaststellen 
van subsidies. De Subsidieregeling 2022 is een 
aanvulling op de Algemene subsidieverordening 
2017 van de gemeente.

De Subsidieregeling 2022 wordt gepubliceerd op 
de website van de gemeente, zie www.dronten.
nl bij het onderwerp ‘direct regelen’ en de knop 
‘belastingen en subsidies’ en op de website www.
officielebekendmakingen.nl. 

Aanvraagformulieren voor het aanvragen van 
een basissubsidie of een activiteitensubsidie zijn 
te vinden op de website van de gemeente, www.
dronten.nl bij het onderdeel ‘belastingen en 
subsidies’.

Houtopstanden kappen 
zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het 
kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij 
te stellen van de kapvergunningplicht. Concreet 
betekent dit dat er voor het kappen van gemeen-
telijke houtopstanden geen kapvergunning meer 
hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap 
van gemeentelijke houtopstanden wordt wel be-
oordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader 
en getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden ge-
publiceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het vierde kwartaal van 2021 te kappen. De 
betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan
De Reest 3-5 in Dronten.

• Voor de Vogelwikke 16 – 48 en Koekoeksbloem 
1-27 te Swifterbant worden 7 esdoorns en 
7 krentenbomen gekapt. 

• Voor Kamperfoelielaan 2 en 5 te Swifterbant 
worden 2 haagbeuken gekapt. 

• Langs de Rivierendreef, achter de Dommel 24 
en De Dieze 10-24 te Dronten worden 4 essen 
gekapt. 

• Op het grasveld tussen Dukaat 66-80 en Philips-
daalder 38-60 en voor het appartementenge-
bouw Residentie Muntenstate Philipsdaalder 20 
te Dronten worden 6 haagbeuken, 4 lijsterbes-
sen en 1 watercipres gekapt. 

• Naast Kruidendreef 101 en Kruizemunt 50 te 
Dronten worden 4 haagbeuken gekapt.

• Naast De Fazant 63 te Dronten wordt 1 els 
gekapt. 

Kennisgeving Activiteiten-
besluit milieubeheer
Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van Dronten
maken bekend dat zij op verzoek
maatwerkvoorschriften op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer hebben
opgelegd voor:
Omschrijving : Vrijstelling gebruik vetafscheider

Aanvrager : Vomar Voordeelmarkt
Locatie : Zuidsingel 32A Swifterbant
Verzenddatum : 19 november 2021

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende 
gegevens zijn voor iedereen in te zien.
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,
gemeente@dronten.nl of via de website
www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze 
publicatie genoemde verzenddatum.
Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
ten minste naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de reden waarom u het niet eens bent met het 
besluit bevatten. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Dronten
Bezwaarschriftencommissie, Postbus 100, 8250 
AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit 
onherstelbare gevolgen met zich
meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden
aangegeven waarom sprake is van een
spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en
uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

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: Z2021-014050

Kennisgeving Activiteiten-
besluit milieubeheer
Besluit maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Dronten
maken bekend dat zij op verzoek
maatwerkvoorschriften op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer hebben
opgelegd voor

Omschrijving : Vrijstelling gebruik vetafscheider
Aanvrager : Supermarkt Slump Swifterbant B.V.
Locatie : De Poort 10 in Swifterbant
Verzenddatum : 19 november 2021

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende 
gegevens zijn voor iedereen in te zien.
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,
gemeente@dronten.nl of via de website
www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze 
publicatie genoemde verzenddatum.
Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
ten minste naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de reden waarom u het niet eens bent met het 
besluit bevatten. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Dronten
Bezwaarschriftencommissie, Postbus 100,
8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit 
onherstelbare gevolgen met zich
meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden
aangegeven waarom sprake is van een
spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlo-
pige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uit-
leg over het indienen van een voorlopige
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

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: Z2021-013912


