
   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 16.45 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 van maandag
t/m donderdag 08:00 - 17:00 uur
Op vrijdag van 08:00 - 16:00 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

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de
gemeente Dronten.

Doe mee met Burgernet

Werkzaamheden

Van 14 maart
tot en met 22 april wordt er 
gewerkt aan het onderhoud 
van het fietspad langs de
Swifterringweg. Het asfalt van 
het fietspad wordt vervangen 
door beton. Voor (brom)fiet-
sers geldt tot en met 15 april 
een omleidingsroute.

Kijk voor meer
informatie en alle
wegwerkzaamheden op
www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Van 13 tot en met 19 maart wordt er
gecollecteerd voor Amnesty International

Van 20 tot en met 26 maart wordt er gecollecteerd voor
ReumaNederland & Metakids

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

Collectes

Bekendmakingen

Monumentenbordje

Gemeente Dronten bestaat 50 
jaar. Reden voor wethouder cul-
tuur, Ton van Amerongen om de 
gemeentelijke monumenten van 
monumentenbordjes te voorzien. 
De Ludgerustoren en het Huis 

van de Gemeente Dronten kregen 
de eerste bordjes opgeschroefd. 
In de loop van dit jubileumjaar 
volgen ook de andere 68 gemeen-
temonumenten.  

Herstelnetwerk Dronten

Afgelopen zomer is het 
project Beschermd Wonen in 
Beweging van Windesheim 
afgerond. Dit project was 
opgezet om de overgang 
van beschermd wonen naar 
zelfstandig wonen makkelijker 
te maken.

Vanuit dit project werd er ook 
een training gegeven om erva-
ringsdeskundige belangenbe-
hartigers op te leiden. Na een 
online startbijeenkomst met 
alle partijen en geïnteresseer-
den, is begin dit jaar gestart 
met een nieuwe training om 
belangenbehartigers te trainen om een Herstelnetwerk in Dron-
ten op te zetten. Dit om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij 
hun herstel, denk daarbij bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, weer 
in hun kracht komen en weer een doel in het leven te krijgen.

De ervaringsdeskundige belangenbehartigers weten hoe het 
voelt om niet goed mee te kunnen doen in de samenleving. 
Zij willen hier verbetering in brengen door nieuwe initiatieven 
te bedenken en uit te proberen. Zij zullen dit niet alleen doen, 
maar met behulp van verschillende organisaties. De ervarings-
deskundigen gaan bezig op een leer-werkplek om op deze 
manier praktisch bezig te zijn. Je leert tenslotte het meest door 
te doen.

Ook zullen de ervaringsdeskundigen samen met verschillende 
organisaties deelnemen aan drie werkgroepen.
De werkgroep Voorlichting, zal zich richten op het geven van 
voorlichting door bijvoorbeeld een straattheater of een vraag-
maar-raak bijeenkomst. De werkgroep Werk, richt zich bijvoor-
beeld op de overgang van bijstand/ziektewet naar een betaalde 
baan. Wat is daar voor nodig om het gemakkelijker te maken?
En als laatste is er de Werkgroep Ontmoeting, deze groep houdt 
zich bezig met bijvoorbeeld het realiseren van een of meer
ontmoetingsplekken in Dronten.

Op 22 maart zullen alle partijen samenkomen op De Boot,
Educalaan 25b om zichzelf aan elkaar voor te stellen en te
brainstormen over alle ideeën die er al zijn gemaakt.

Wil je zelf iets laten zien en/of jouw ervaringen delen door
middel van poëzie, tekenen, schilderen, beeldende kunst,
muziek, enz. neem dan vooral contact op met Sandra Schurman 
op 06-46270001 of mail naar s.schurman@windesheim.nl,
want de deelnemers willen ook graag met jou in gesprek.

Windplan Blauw

 Windpark Gemeente Dronten Melder Kenmerk

Klokbekertocht Klokbekertocht en SwifterwinT Z2021-016077
 Vuursteentocht op Land B.V.

Rivierduintocht Rivierduintocht SwifterwinT Z2021-016074
  op Land B.V

Elandtocht Elandtocht SwifterwinT Z2021-016072
  op Land B.V

Rendiertocht Rendiertocht SwifterwinT Z2021-016069 
  op Land B.V

Windplan Groen

 Windpark Gemeente Dronten Melder Kenmerk

Zeebiestocht Zeebiestocht  Zeebiestocht II B.V Z2022-001179

Hanze Hoge Vaart, Hondtocht Hanze B.V. Z2022-000050
 en Keteltocht 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Er zijn daarom geen mogelijkheden
om bezwaar te maken. 

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Dronten. De stukken kunnen op
afspraak worden ingezien. Dit kan via www.dronten.nl

Heeft u vragen over bijeenkomsten of coronagerelateerde meldingen? Bel dan met 14 0321

Het college heeft een inzamelvergunning ver-
leend voor het huis-aan-huis inzamelen van tex-
tiel aan stichting Metakids. Metabole ziekten zijn 
een van de grootste doodsoorzaken onder kinde-
ren in Nederland. Ruim 10.000 gezinnen hebben 
een of meer kinderen die aan een metabole ziekte 
lijden. Geld voor onderzoek naar oplossingen is 
heel hard nodig. Onderzoek biedt deze kinderen 
hoop voor de toekomst. Er wordt ingezameld in 
week 12.

Subsidie controle 
coronatoegangsbewijzen
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 1 maart 2022 de Tweede sub-
sidieregeling controle coronatoegangsbewijzen 
gemeente Dronten hebben vastgesteld. Onder-
nemers en verenigingen, die verplicht zijn om 
in de periode tussen 1 januari 2022 en 26 maart 
2022 bij publieke plaatsen coronatoegangsbewij-
zen te controleren, kunnen een vergoeding van 
maximaal € 2.000 aanvragen voor de kosten van 
de controles.

In de subsidieregeling is vastgelegd wie een 
aanvraag kan indienen, aan welke voorwaarden 
een aanvraag moet voldoen en welke kosten voor 
subsidie in aanmerking komen. Een subsidieaan-
vraag moet worden ingediend voor 14 mei 2022. 
Het aanvraagformulier wordt gepubliceerd op
de website van de gemeente Dronten,
www.dronten.nl, onder de kop “direct regelen” 
en dan de keuze “belastingen en subsidies”.

Kennisgeving 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Ingediende meldingen
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij meldingen hebben ontvangen van 
Windplan Blauw en Windplan Groen voor:

Omschrijving: definitieve windturbinekeuze en 
geluid/en slagschaduw onderzoeken.

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 iedereen de ogen en de 
oren in de gemeente is. Door het 
uploaden van een foto en de loca-
tie aan te geven breng je gemak-
kelijk de gemeente op de hoogte. 
De Fixi-app is te downloaden in de 
Playstore en Appstore.



Wet milieubeheer 
Melding Activiteitenbesluit:

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen voor:
- Dronten, De Reest 7; het uitbreiden van de 

huidige werkzaamheden

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informa-
tief 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 stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Dronten.

Verleende vergunningen 
voor evenementen
Door het team Vergunningen, Toezicht en Handha-
ving van de gemeente Dronten zijn de volgende 
vergunningen voor evenementen verleend:

2022-0112, dorpsbos en centrum Biddinghuizen, 
organiseren van het evenement paaseieren
zoeken op 22 april 2022 en de koningsdag op
27 april 2022, verzonden op 09-03-2022 

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

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

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

2021-1075 voor de verkoop van snacks dagelijks 
van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 18.00 aan 
de Noorderbaan te Biddinghuizen; verzonden op 
09-03-2022

2022-0114 voor de verkoop van poffertjes weke-
lijks op zaterdag van 9.00 tot 18.00 aan de Ward-
hof A te Dronten Zuid. Verzonden op 07-03-2022

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.

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 Ver-
gunningen, Handhaving 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.

Ontheffing verbranden 
snoeihout
Periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2026.
De volgende ontheffingen zijn verleend en
verzonden aan:
Vleetweg 1 Biddinghuizen, verzonden op
07-03-2022 

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 
weken na verzenddatum van de ontheffing inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site 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 Bedrijfsvoering 
POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van 
een beschikking niet op. Wanneer een belangheb-
bende de inwerkingtreding van de beschikking wil 
voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige 

voorziening te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter 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 voor-
lopige 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.

Besluiten ontwerp wijzigingsplan 
verwijderen van de aanduiding 
arbeidsmigranten- en studenten-
huisvesting uit lijst Bijlage I van 
het bestemmingsplan ‘Woongebie-
den Dronten (D1000)’ (D10001)

Het college van Dronten maakt conform het 
bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat er voor 
het ontwerp wijzigingsplan ‘Verwijderen van de 
aanduiding arbeidsmigranten- en studentenhuis-
vesting uit lijst Bijlage I van het bestemmingsplan 
‘Woongebieden Dronten (D1000)’ (D10001)’ be-
sluiten ter inzage liggen. Het ontwerp wijzigings-
plan maakt het verwijderen van de aanduiding 
arbeidsmigranten- en/ of studentenhuisvesting 
op de adressen Kamperfoelielaan 32,Thoms-
onstraat 48, Escudo 49, Albertijn 33, Hondsrug 
28, Langstraat 65 en Marsweg 8 uit Bijlage I van 
het bestemmingsplan Woongebieden Dronten 
(D1000) mogelijk.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Verwijderen van de 

aanduiding arbeidsmigranten- en     studenten-
huisvesting uit lijst Bijlage I van het bestem-
mingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’’ 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken van 17 maart 2022 
tot en met 27 april 2022 inzien bij:
• De publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
• Het gehele plan is ook beschikbaar op 

ruimtelijkeplannen.nl 

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 dhr. V. Hoogervorst, telefoonnummer: 
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.

Terinzagelegging vastgestelde 
besluiten bestemmingsplan 
‘Strandgaperweg 2-4 (D5003)’

Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het bestemmingsplan ‘Strandgaperweg 2-4 
(D5003)’ besluiten ter inzage liggen. Dit plan ligt 
aan de Strandgaperweg 2-4 te Biddinghuizen en 
vervangt het nu geldende bestemmingsplan. In 
dit plan wordt de bestemming ‘Recreatie-
Verblijfsrecreatie’ vervangen door de bestemming 
‘Bedrijf’.

De volgende ongewijzigd vastgestelde besluiten 
liggen ter inzage: 
1. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Strandgaperweg 

2-4 (D5003)’ op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening;

2. Besluit tot het niet vaststellen van een 
exploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening.

U kunt de betreffende stukken van 17 maart
tot en met 28 april 2022 inzien:
- Bij de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl, bestemmings-

plan plannummer NL.IMRO.0303.D5003-VA01.

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste 
dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 
weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt 
geen beroep instellen indien u geen belangheb-
bende bent én geen zienswijze tegen het ontwerp-
besluit hebt ingediend.
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 
digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten 
treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Terinzagelegging vastgestelde 
besluiten Parkresidentie Oost

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor 
het plan Dronten – Parkresidentie Oost besluiten 
ter inzage liggen.
Dit plan ligt ten zuiden van de wijk de Golfresi-
dentie tussen de Ansjovisweg en de Biddingring-
weg, 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.

De volgende (ongewijzigd) vastgestelde besluiten 
liggen ter inzage;
1. Vastgesteld bestemmingsplan “Dronten – Park- 

residentie Oost (D1005)” op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening;

2. Besluit tot het niet vaststellen van een ex-
ploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening;

3. Vastgesteld beeldkwaliteitsplan Dronten – Park-
residentie Oost.

U kunt de betreffende stukken inzien van
17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 inzien 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis op 
afspraak en het bestemmingsplan (met het beeld-
kwaliteitsplan als bijlage) is ook beschikbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn, die ingaat na de eerste 
dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 
weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt 
geen beroep instellen indien u geen belangheb-
bende bent én geen zienswijze tegen het ontwerp-
besluit hebt ingediend.
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 
digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten 
treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Terinzagelegging ontwerp bestem-
mingsplan Biddinghuizen - Ali-
kruikweg-Festivalcamping (D5002)

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor 
het plan Biddinghuizen-Alikruikweg-festivalcam-
ping besluiten ter inzage liggen.
Dit plan ligt aan de Alikruikweg en vervangt de 
reeds afgegeven tijdelijke vergunningen die in 
2023 verlopen. Het plan maakt het gebruik van het 
terrein voor kamperen en parkeren tijdens festi-
vals voor maximaal 36 dagen per jaar, inclusief 
opbouwen en afbreken, mogelijk.
In dit plan zijn geen inhoudelijke wijzigingen 
opgenomen in vergelijking met het voorontwerp 
bestemmingsplan.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
1. Ontwerp bestemmingsplan “Biddinghuizen-Ali-

kruikweg-Festivalcamping (D5002)” op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening;

2. Besluit tot het niet vaststellen van een ex-
ploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening;

U kunt de betreffende stukken van 17 maart 2022 
tot en met 27 april 2022 inzien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis op afspraak.
Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

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 
dhr. E. Heldoorn, 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 voorlopige voor-
ziening bij de Raad van State, afdeling Bestuurs-
rechtspraak.

Vooraankondiging en inspraak 
voorontwerp bestemmingsplan 
Dronten – Herontwikkeling 
Flevomanege (D1007)

Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor 
de herontwikkeling van de locatie Flevomanege in 
de kern Dronten. Het plangebied ligt aan De Zuid, 
ter plaatse van de huidige manege met bijbeho-
rende weidegronden. Het nieuwe bestemmings-
plan maakt de ontwikkeling van 141 woningen 
mogelijk, bestaande uit vrijstaande woningen, 
rijenwoningen, twee-onder-een kapwoningen en 
appartementen. 

Op dit plan is (afdeling 2 van) de Crisis- en
herstelwet van toepassing, omdat sprake is van 
de bouw van meer dan 11 woningen (conform 
bijlage l Chw).

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
Op basis van de gemeentelijke inspraakverorde-
ning maakt het college van Dronten bekend dat 
het voorontwerp bestemmingsplan  Dronten – 
Herontwikkeling Flevomanege (D1007) ter inzage 
ligt.
U kunt de betreffende stukken inzien van 17 maart 
2022 tot en met 27 april 2022 bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis op afspraak. Het bestem-
mingsplan is ook beschikbaar op www.ruimtelij-
keplannen.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. E. Heldoorn 
via het telefoonnummer 14 0321.

Vooraankondiging en terinzage-
legging voorontwerp besluiten 
bestemmingsplan Dronten-Hanze-
kwartier-Spoorzone (2042)

Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij besluiten voorbereiden voor het plan Dron-
ten-Hanzekwartier-Spoorzone (2042). Dit plan ligt 
in het gebied Hanzekwartier, tussen de Lage Vaart, 
de Spoordreef en de Energieweg te Dronten en 
vervangt het nu geldende bestemmingsplan. In 
het geldende bestemmingsplan is wonen reeds 
mogelijk, dit plan maakt ook de ontwikkeling van 
rijtjes woningen 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 het 
voorontwerp bestemmingsplan Dronten-Hanze-
kwartier-Spoorzone (2040) ter inzage ligt.

U kunt de betreffende stukken inzien van 17 maart 
2022 tot en met 28 april 2022 bij;
- De publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
- 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 mw. B. van den 
Heuvel via het telefoonnummer 14 0321.

Vooraankondiging en terinzage-
legging voorontwerp besluiten 
Partiele herziening bestemmings-
plan Hanzekwartier en 
Dronten-Hanzekwartier- 
Havenkade (2043)

Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij, besluiten voorbereiden voor het plan 
Partiele herziening bestemmingsplan Hanzekwar-
tier en Dronten-Hanzekwartier-Havenkade (2043) 
. Dit plan ligt in het gebied Hanzekwartier, Aan de 
westzijde van de Noord en een gedeelte van de 
Havenweg en vervangt het nu geldende bestem-
mingsplan. In dit plan blijft de bestaande regeling 
bestaan. Er wordt een ondergeschikte wijziging 
aangebracht waarbij het mogelijk wordt om op 
de begane grond naast commerciële ruimten ook 
wonen mogelijk te maken.

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.

Ontwerpplan
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor 
het ontwerpplan “Partiele herziening bestem-
mingsplan Hanzekwartier en Dronten-Hanzekwar-
tier-Havenkade (2043) ter inzage ligt.
Dit plan ligt in het gebied Hanzekwartier, aan de 
westzijde van de Noord en een gedeelte van de 
Havenweg en vervangt het nu geldende bestem-
mingsplan. In dit plan blijft de bestaande regeling 
bestaan. Er wordt een ondergeschikte wijziging 
aangebracht waarbij het mogelijk wordt om op 
de begane grond naast commerciële ruimten ook 
wonen mogelijk te maken.

Bekendmakingen
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Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

29-03-22 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Het Huis van de
  (afscheid gemeenteraad) Gemeente

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 2 maart 2022 tot en met 
woensdag 9 maart 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0499 03-03-2022 Bloemenzoom kavel 17 Swifterbant, bouwen van een woning en 

aanleggen van een uitrit 
2022-0242 03-03-2022 Het Dolomiet 25 Swifterbant, vervangen van een kozijn aan de voorzijde 
2022-0243 04-03-2022 Het Spaarne 36 Dronten, gewijzigd aanleggen van uitritten bij het 

bedrijfsverzamelgebouw  
2022-0244 04-03-2022 De Fazant 53 Dronten, plaatsen van een raam in de zijkant van de garage 
2022-0193 08-03-2022 De Sallandse Roe 19 Dronten, verbouwen van 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. 
 
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 

 
2021-1566 Rietweg 3A Dronten, de realisatie van een tijdelijk ketenpark t.b.v. de bouw van windplan 

groen. 
 
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 3 maart 2022 tot en met 
woensdag 9 maart 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1538 De Wierse plek 117 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house V 03-03-2022 
2021-1536 Erve Brooks 44 Biddinghuizen, bouwen van een woning (kad. 

sectie e 3217)  
V 03-03-2022 

2021-1539 Bijsselseweg 3 180 Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

V 07-03-2022 

2021-1544 De Reest Dronten, bouwen van een bedrijfspand, aanleggen van 
een uitrit en plaatsen van gevelreclame, kad. sectie K 3326  

V 08-03-2022 

2022-0067 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 08-03-2022 
2022-0163 Harenberg 3 Biddinghuizen, verbreden van de oprit met de 

maximaal toegestane maat 
V 03-03-2022 

2022-0176 De Grutto 44 Dronten, bouwen van een nokverhoging V 08-03-2022 
2022-0181 Fazantendreef 17 Dronten, realiseren van een inrit G 03-03-2022 
2022-0204 Loofklapper 14 Biddinghuizen, aanleggen van een nieuwe inrit V 08-03-2022 
  
* = 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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Bekendmakingen

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.

U kunt de betreffende stukken van 17 maart 2022 
tot en met 28 april 2022 inzien;
- Bij de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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 
mw. Van den Heuvel, 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
voorlopige voorziening bij de Raad van State, 
afdeling Bestuursrechtspraak.


