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

Van 12 december 2021 tot 29 
januari 2022 is er een collecte 
vrije periode

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

We werken in Dronten actief aan inwonersparticipatie om samen 
met inwoners, organisaties en ondernemers te werken aan een 
mooiere gemeente. Om deze gezamenlijke manier van werken zo 
goed mogelijk te borgen heeft de gemeenteraad in 2019 de raads-
visie op Inwonersparticipatie vastgesteld.

De afgelopen 2 jaar hebben wij onze omgeving zo goed mogelijk 
betrokken bij verschillende ontwikkelingen. We zijn als gemeente 
zeer benieuwd hoe de inwonersparticipatie door onze inwoners 
wordt ervaren. Met behulp van deze vragenlijst hopen we meer 
inzicht te krijgen in hoe we ervoor staan ten opzichte van onze
doelen en stappen die we de komende jaren willen zetten.
Denkt u met ons mee? Dat kan via deze vragenlijst:
dronten.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/
evaluatie-inwonersparticipatie 

Alvast bedankt voor uw inbreng!
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Vragenlijst inwonersparticipatie 

Collectes

Bekendmakingen

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Oudebosweg 7 Dronten, verzonden op  30-11-2021

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 ver-
zending 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. Wan-
neer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorko-
men, dient ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij 
de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuurs-
recht, 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. 

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij op 23 november 
2021 de Subsidieregeling 2022 hebben vastgesteld. Deze subsidieregeling bevat 
nadere regels voor het jaar 2022 over het aanvragen, verlenen en vaststellen van 
subsidies. De Subsidieregeling 2022 is een aanvulling op de Algemene subsidie-
verordening 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 activitei-
tensubsidie zijn te vinden op de website van de gemeente, www.dronten.nl bij het 
onderdeel ‘belastingen en subsidies’.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij 
een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging hebben ontvangen voor:

Een Veldhoen vloog over

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.

Mensen en dieren bewegen 
over deze aarde en doen allerlei 
waarnemingen. Het voorrecht 
voor mensen is dat ze die waarne-
mingen woorden kunnen geven. 
Dieren moeten het doen met 
geluiden. Geluiden van vreugde, 
schrik of een uiting van gevaar. 
De kenmerken of de gedaante van 
een waarneming bepalen vaak de 
eerste reactie. De kenmerken zijn 
een vertaling van wat we weten 
over onze waarneming.

Laten we vandaag eens kijken wat 
er gebeurt als er een Veldhoen 
vliegt over gemeente Dronten. Je 
kunt je afvragen waar hij vandaan 
komt en waar hij naartoe gaat? 
In dit stukje bedoelen we als we 
‘hij’ schrijven dat dan ook een ‘zij’ 
kan zijn. En dat kan ook makkelijk 
want een Veldhoen is een partrijs-
achtige vogel uit de familie van de 
fazanten waarbij je op het eerste 
gezicht niet veel verschil ziet tus-
sen een mannetje of een vrouwtje.

Toen de Veldhoen via Oldebroek 
over Kampen naar Dronten vloog
zag hij een enorm groot en 
uitgestrekt gebied. Op dit gebied 
zijn ontzettend veel agrariërs druk 
bezig met het bewerken van hun 

land om daar vee te houden en 
gewassen te verbouwen voor 
mens en dier. Het grondgebied is 
erg aantrekkelijk voor een Veld-
hoen, immers hij leeft graag in 
weilanden, graanakkers, akkerran-
den, wegranden en braakliggende 
terreinen met houtwallen, singels 
of heggen. Dus het leefgebied is 
ideaal en hij ziet daar ook mensen 
wonen in prachtige opgebouwde 
woonwijken en veel bedrijvigheid. 

Hij ziet ook veel hoge metalen 
staven in het landschap met 
daaraan wieken, die ronddraaien 
en waarbij je goed moet oplet-
ten dat je geen klap van de wiek 
krijgt. Hij ziet dat ook mensen daar 
druk mee zijn en dat ze gemende 
gevoelens hebben over de hoge 
metalen staven met daaraan 
wieken. 

De mensen hebben ook gezien 
dat er een Veldhoen over Dron-
ten vliegt. En terwijl de Veldhoen 
vliegt over Dronten vraagt hij zich 
af welke waarneming de men-
sen op de grond doen van deze 
“vreemde” vogel. 

Gerrit Jan Veldhoen
Wethouder

Geldfit.nl ook beschikbaar in 
Dronten
Ruim 1 op de 5 huishoudens in 
Nederland heeft moeite om de 
rekeningen te betalen.  Steeds 
meer mensen zoeken hulp bij 
betaalproblemen en geldstress. In 
gemeente Dronten willen we dat 
iedereen meedoet en meetelt en 
daarom werken wij samen met de 
Nederlandse Schuldhulproute om 
inwoners met financiële proble-
men te helpen. Inwoners kunnen 
vanaf nu gebruik maken van de 
online test op Geldfit.nl
 
Op Geldfit.nl krijgt u inzicht in uw 
financiële situatie via een eenvou-
dige online test. Deze test is gratis 
en anoniem en biedt u gerichte 
hulp om uw geldzaken weer op 
orde te krijgen of te houden. Wan-
neer u liever belt kunt u gratis ge-
bruikmaken van telefoonnummer 
0800-8115. U krijgt een passend 
aanbod. Dit bestaat uit tips of 
een doorverwijzing naar de gratis 
hulpverlening van  Maatschap-
pelijke Dienstverlening Flevoland 
(MDF). 

Martin Suithoff, directeur Neder-
landse Schuldhulproute, vertelt:
“Iedereen kan te maken krijgen 
met financiële problemen. Ont-
slag, relatieproblemen en ziekte 
zijn bijvoorbeeld situaties waar-
door iemand te maken krijgt met 
zorgen om geldzaken. Deze zorgen 
kunnen snel oplopen in schulden. 
Dit willen we met Geldfit.nl en 
0800-8115 voorkomen. En dat 
doen we niet alleen, maar samen 
met gemeenten, banken,
verzekeraars en andere bedrijven.”
Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard 
getroffen door de coronacrisis. 
Ondernemers in Dronten kunnen 
nu terecht bij Geldfitzakelijk.nl. 
Want, zo vertelt Martin: “Onder-
nemers lopen andere financiële 
risico’s dan consumenten. Daarom 
is specifieke hulp hard nodig. 
Met Geldfit Zakelijk bieden we 
ondernemersgerichte tips, tools 
en hulpverlening.”



Bekendmakingen (vervolg)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

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

16 december 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Online te volgen op
  Verleende Omgevings- www.dronten.nl
  vergunning voor het
  handelen in strijd met regels
  Ruimtelijk Ordening (vestigen
  van een webshop)  op het
  perceel De Oude IJssel 10D
  te Dronten

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 24 november 2021 tot en met 
woensdag 1 december 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1472 24-11-2021 Dukaat 110 Dronten, vervangen van kozijnen 
2021-1480 26-11-2021 Ploegschaar 8 Biddinghuizen, aanleggen van twee uitritten 
2021-1485 29-11-2021 Hondweg 29 Dronten, wijzigen van de uitrit, deels dempen van de sloot en 

kappen van twee bomen in de tussensingel 
2021-1487 30-11-2021 De Grutto 44 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1491 01-12-2021 De Vendelier 64 Swifterbant, uitbreiden van de woning en plaatsen van  

een veranda/fietsenstalling 
2021-1492 01-12-2021 Ridderspoorlaan 20 Swifterbant, bouwen van een dakopbouw op de  

garage 
2021-1496 01-12-2021 Lisdoddepad 5 Dronten, plaatsen van 2 tijdelijke units en bijbehorende 

reclame uitingen 
2021-1314 30-11-2021 De Komeet 2 B Dronten, plaatsen van een tuinhuisje 
  
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 24 november 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1277 Colijnweg 12 Dronten, dempen van een sloot  
2021-1290 De West 1 C175 Dronten, verkrijgen van toestemming voor permanent verblijf tijdens de 

wintermaanden 2021/2022  
  
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 

 
2021-1243 Het Zwarte Water kad. secties A 2257 en A 1827 Dronten, bouwen van 4 bedrijfspanden  
2021-1242 Smederij 130 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning 
2021-1200 De Rede 44 Dronten, verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand 
 
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 25 november 2021 tot en met 
woensdag 1 december 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1140 Noordhoren 9 Swifterbant, realiseren van een halve nokverhoging V 25-11-2021 
2021-1160 De Wierse Biddinghuizen, tijdelijk bouwen van een tiny house   V 25-11-2021 
2021-1189 De Ee 6 Dronten, plaatsen van 3 vlaggenmasten G 25-11-2021 
2021-1288 Noorderbaan 2 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfspand V 25-11-2021 
2021-1292 Dronterweg 19 Dronten, bouwen van 5 cameramasten op het 

transformatorstation van Liander 
VV 29-11-2021 

2021-1378 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne  
Bid-17 

V 25-11-2021 

2021-1396 Noordwijkselaan 15 Dronten, gewijzigd bouwen van een woning 
(andere kleur gevelsteen)  

V 25-11-2021 

2021-1397 Noordwijkselaan 31 Dronten, gewijzigd bouwen van de woning 
(andere kleur gevelsteen)  

V 29-11-2021 

 
* = 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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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.

Omschrijving : Inzamelen en opslag
   van afvalstoffen
Aanvrager : Dierenuitvaartzorg
   Nederland B.V.
Locatie : De Maalstroom 15
   in Swifterbant
Datum ontvangst : 24 november 2021

De reguliere voorbereidingsprocedure is van 
toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de 
aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-015217

Bekendmaking besluit 
plaatsing ondergrondse 
containers Smedengilde 
te Dronten
Inleiding
De gemeente Dronten heeft op 22 september 
2021 het ontwerpbesluit genomen inzake het 
voornemen om de locatie aan Smedengilde ter 
hoogte van huisnummers 30-40 in de buurt
De Gilden te Dronten aan te wijzen als inzamel-
plaatsen voor drie (3) ondergrondse verzamel-
containers waarvan één (1) voor huishoudelijk
restafval, één (1) voor plastic, metalen en
drankkartons (PMD) en één (1) voor oud papier
en karton (OPK). Gedurende de inzagetermijn
van 30 september 2021 tot en met 10 november 
2021 is er geen zienswijze ingediend.

Het college van B&W heeft op 18 november 2021 
besloten dat de locatie aan Smedengilde voldoet 
aan de gestelde eisen en is hierbij definitief 
aangewezen. 

Beroep en voorlopige voorziening
Het besluit is 24 november 2021 gepubliceerd in 
het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen 
binnen een termijn van 6 weken na de dag van 
bekendmaking van het besluit beroep aantekenen 
bij de Raad van State. Beroep is enkel mogelijk 
als belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig 
een zienswijze tegen het “Besluit (ver)plaatsing 
ondergrondse containers aan Smedengilde te 
Dronten” in te dienen.

Het instellen van beroep schorst de inwerking-
treding van het definitieve besluit niet. Dit defini-
tieve besluit treedt in werking de dag na afloop 
van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding 
te schorsen dient er een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Raad van State te worden in-
gediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van 
zes weken is ingediend, treedt het
“Besluit (ver)plaatsing ondergrondse containers 
aan Smedengilde te Dronten” met kenmerk Zaak-
nummer 59409 / Documentnummer 61648 niet 
eerder in werking dan nadat op dat verzoek
is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorzie-
ning dient geadresseerd te zijn aan de Raad van 
State, ter attentie van de Voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen 
van beroep en/of een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over de procedures kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl.


