
   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

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

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

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl
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Van 12 december 2021
tot 29 januari 2022 is er een 
collectevrije periode

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

Collectes

Heeft u vragen
over bijeenkomsten 

of coronagerelateerde 
meldingen? Bel dan 

met 14 0321

Parkeergarage 
centrum Dronten 
tijdelijk dicht
Vanwege de uitvoering van de 
Actieplannen centrum Dronten 
krijgt de ondergrondse parkeer-
garage in het winkelcentrum van 
Dronten een onderhoudsbeurt. 
Traphuizen, wanden, plafond en 
kolommen worden gereinigd en 
voorzien van een nieuwe frisse 
lichte kleur. De werkzaamheden 
zijn begonnen op 1 januari en 
duren tot ongeveer 1 februari.
De parkeergarage is in die periode 
afgesloten. We vertrouwen op uw 
begrip en proberen de overlast 
voor ieder zo veel mogelijk te 
beperken.

Bekendmakingen

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:

Verleend
2021-1575 voor de verkoop van oliebollen en 
churros dagelijks op winkeltijden aan de De Dreef 
A te Biddinghuizen. Verzonden op 03-01-2022

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 Mid-
den-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team 
Vergunningen, 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.

Wet milieubeheer Melding 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Havenweg 22; vervangen van 

een 5.000 liter brandstoftank voor een 10.000 
liter brandstoftank

- Swifterbant, Visvijverweg 34; het niet langer 
houden van vee

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief 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.

Openbare 
kennisgevingen gemeente-
raadsverkiezingen 2022
De burgemeester van de gemeente Dronten 
brengt kiezers en politieke partijen op de hoogte 
van de volgende onderwerpen met betrekking tot 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Kandidaatstelling
Maandag 31 januari 2022 is de dag van kandi-
daatstelling. Partijen die mee willen doen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen moeten die dag 
tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten 
inleveren op het gemeentehuis van Dronten.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
Om de inlevering van de kandidatenlijsten zo 
goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u 
de lijsten en bijbehorende documenten te laten 
beoordelen. Dit kan op woensdag 26, donderdag 
27 of vrijdag 28 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 
uur op het gemeentehuis. Als u van de voorin-
levering gebruik wilt maken kunt u een afspraak 
maken via verkiezingen@dronten.nl.

Het projectteam verkiezingen neemt dan contact 
met u op. Als bij voorinlevering blijkt dat alle stuk-
ken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de 
dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd.

Het centraal stembureau doet door middel van 
proces-verbaal verslag van het onderzoek naar 
de kandidatenlijsten. Vanaf woensdag 2 februari 
2022, 09.00 uur liggen de kandidatenlijsten en het 
dit proces-verbaal ter inzage in het gemeentehuis. 
Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor mel-
den bij de receptie van het gemeentehuis tijdens 
de reguliere openingstijden. Het proces-verbaal 
wordt ook op de gemeente website gepubliceerd.

Openbare zittingen
Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur houdt het 
centraal stembureau een openbare zitting over 
het onderzoek van de kandidatenlijsten, de 
geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving 
kandidaten, geplaatste aanduiding en de num-
mering van de kandidatenlijsten. Hiervan wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Deze openbare zitting 
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Dronten.

Maandag 21 maart om 10.00 uur vindt een 
openbare zitting plaats van het hoofd- en centraal 
stembureau. In deze bijeenkomst worden de aan-
tallen stemmen en de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 vastgesteld en bekendge-
maakt. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. 
Deze openbare zitting vindt plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Dronten.

De processen-verbaal liggen na vaststelling ter 
inzage in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, 
dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie 
van het gemeentehuis tijdens de reguliere
openingstijden. De processen-verbaal worden 
ook op de gemeente website gepubliceerd.
De openbare zittingen van het hoofd- en centraal 
stembureau zijn via een livestream te volgen 
op onze website. Het is niet nodig om naar het 
gemeentehuis te komen. 
Het centraal stembureau wil zich het recht voor-
behouden om de openbare zittingen volledig 
digitaal te doen op basis van de Tijdelijke wet 
verkiezingen covid-19, als buitengewone omstan-
digheden dit noodzakelijk maken.

Uitvoering beheer Van 
Veldhuizenbos Dronten 
Afgelopen week is een begin gemaakt met de 
geplande zaagwerkzaamheden in een deel van de 
dorpsbossen van Dronten. Jaarlijks worden in een 
vijfde deel van het totale bosareaal in de gemeen-
te Dronten, grootschalige onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd. Dit jaar staan de werkzaamhe-
den gepland in het Van Veldhuizenbos en enkele 
omliggende bospercelen in Dronten. 

Werkzaamheden
De toenemende aantasting van de essen door
essentaksterfte is een zorgpunt in de bossen. 
Afgelopen zomer is het bos, met extra aandacht 
voor de essen, beoordeeld op vitaliteit van de 
bomen. Aangetaste essen zijn, met het oog op 
veiligheid, gemarkeerd en worden nu verwijderd.
Daarnaast hebben de zaagwerkzaamheden tot 
doel het bos gevarieerder en aantrekkelijker 
te maken voor natuur en recreant. Het dunnen 
van het bos is erop gericht sneller een gewenst 
eindbeeld van een gevarieerd bos met verschillen 
in soorten, leeftijd en structuur te creëren. Door 
meer licht in het bos te brengen, kunnen struiken 
en planten zich beter ontwikkelen en worden 
tevens de omstandigheden voor het vestigen van 
verschillende diersoorten verbeterd. De overblij-
vende bomen kunnen zich, door het creëren van 
ruimte, beter ontwikkelen, waarmee de stabiliteit 
van het bos gewaarborgd blijft. De te zagen bo-
men zijn voorzien van een oranje markering. 

Het zaagwerk wordt zoveel als mogelijk onder de 
juiste weers- en terreinomstandigheden uitge-
voerd. Ongunstige omstandigheden kunnen er 
zodoende toe leiden dat het werk over een lange-
re periode wordt uitgespreid en dat het gezaag-
de hout niet direct kan worden afgevoerd. Het 
vrijkomende hout is verkocht en wordt op stapels 
in en langs het bos gezet. De gemeente Dronten 
werkt volgens de Gedragscode Bosbeheer, waarin 
de belangrijke ‘spelregels’ voor een verantwoord 
bosbeheer beschreven staan.



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

13-01-2022 19:30 - 22:30 uur Raadscommissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

13-01-2022 14:30 - 15:30 uur Hoorzitting commissie Het Gemeentehuis
  bezwaarschriften kamer
  Algemene zaken: Handhavings-
  besluit, opgelegde last onder
  dwangsom voor het huisvesten
  van personen in een bedrijfspand
  op het perceel De Kil 46 te Dronten
   

13-01-2022 15:30 - 16:30 uur Verleende omgevings- Het Gemeentehuis
  vergunning voor het uitbreiden
  van een recreatiewoning op het
  perceel Bijsselseweg 11 (119)
  te Biddinghuizen
   

20-01-2022 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)
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 29 december 2021 tot en met 
woensdag 5 januari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1579 29-12-2021 De Dommel 2 Dronten, plaatsen van een lamellendak over het buiten terras 
2022-0001 02-01-2022 De Amazone 3 Dronten, plaatsen van een houten schutting met betonnen 

palen 
2022-0002 03-01-2022 Bijsselseweg 11 61 Biddinghuizen, het plaatsen van een serre 
  
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 29 december 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1269 De Noord 99 A Dronten, verplaatsen van de bestaande prijzenzuil  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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 30 december 2021 tot en met 
woensdag 5 januari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1392 Hondweg 4 Dronten, bouwen van een bewaring V 30-12-2021 
2021-0807 Noordwijkselaan 3 Dronten, bouwen van een woning V 30-12-2021 
2021-0818 Noordwijkselaan 17 Dronten, bouwen van een woning V 04-01-2022 
2021-1330 Strandweg 1 Biddinghuizen, plaatsen van een sanitair unit (nabij 

veld rietzanger, kad. sectie f 144) 
V 29-12-2021 

2021-1377 Vossemeerdijk 40 Dronten, tijdelijke uitbreiding capaciteit azc V 03-01-2022 
2021-1443 De Pony 2 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 05-01-2022 
 
* = 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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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.

Veiligheid
Gedurende de werkzaamheden kunnen bepaalde 
delen van het bos en aangrenzende paden tijdelijk 
afgesloten zijn. Hier kunt u als gebruiker van het 
bos enige overlast van ondervinden. Wij vragen 
hiervoor uw begrip en medewerking. Voor uw 
eigen veiligheid en die van onze medewerkers 
verzoeken wij u om eventuele aanwijzingen van 
uitvoerend personeel en bebording op te volgen. 

Informatie
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande 
werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren con-
tact opnemen met de heer J. Brink via telefoon-
nummer 14 0321, team Groentechnisch Beheer.

Bekendmakingen (vervolg)


