
   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.
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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

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jean Paul Gebben

Beste inwoners van Dronten,

Natuurlijk begin ik met u allemaal namens het bestuur van
gemeente Dronten een mooi en gezond 2022 te wensen.
Wat had ik mij verheugd op een Nieuwjaarsreceptie in ons prachtig 
verbouwde gemeentehuis, maar helaas net als vorig jaar moet ik me 
in mijn nieuwjaarstoespraak opnieuw digitaal tot u richten. 

Het zijn bijzondere tijden. Een tijd waarin velen het moeilijk hebben; 
mensen die we liefhebben en van wie we afscheid moesten nemen, 
grootouders die hun kleinkinderen niet durven knuffelen, scholen die 
dicht geweest zijn, ondernemers die hun bedrijf opnieuw moesten 
sluiten en zo kan ik wel doorgaan. Maar er was niet alleen verdriet 
en narigheid, ik zag ook een samenleving die veerkrachtig is. Een 
samenleving die niet bij de pakken gaat neerzitten, maar gegeven de 
omstandigheden er het beste van maakt.
We zien dat tijdens de diverse inspanningen in de samenleving, we 
zien dat tijdens de inspanningen van vele vrijwilligers en inventieve 
ondernemers, we zien dat tijdens de inspanningen van bijvoorbeeld 
ZamenEén, waarbij er veel contact is met inwoners in eenzaamheid. 

We zien nabuurschap, waarbij mensen naar elkaar omzien.
Ik spreek mijn grote waardering uit voor alle vrijwilligers en
professionals, voor de GGD Flevoland, de WMO gidsen, het
bedrijfsleven en alle mensen -u dus- die een flinke stap, harder
moesten lopen. Niet eerder keken we samen zo uit naar hetzelfde.
Dat het klaar is met Corona en welke variant dan ook!

Ondertussen doen we wat we kunnen om in gesprek te blijven, 
aan coronatafels, aan het bieden van coronasteun aan de sport- en 
cultuursector. Want natuurlijk willen we maatschappelijk, cultureel 
of sportief in beweging blijven. Want een sportnota met nieuwe 
voorzieningen is mooi, maar we willen de voorzieningen die daaruit 
voort komen ook graag gebruiken. Dat er weer gerugbyd, gehockeyd, 
gevoetbald, gezwommen etc. kan worden.   

We kijken -vanuit het alweer vorig jaar opgeleverde Huis van de 
gemeente Dronten- terug op een roerig jaar, met ook bestuurlijke 
hobbels, maar ook een jaar van doorpakken. Swifterbant schreef een 
prachtige toekomstvisie, een proces dat inspiratie biedt voor de hele 
gemeente. Er is een bouwer gevonden voor het multifunctioneel cen-
trum in Swifterbant, waarmee de vurige wens van de samenleving 
-mede door de inzet van OFW- wordt vervuld. Dit in navolging van 
de Binding in Biddinghuizen. Ook kijken we terug op een intensieve 
samenwerking met de woningcorporatie, Aeres, politie en USRA om 
de studentenhuisvesting goed georganiseerd te krijgen. 

De wervingscampagne Midden in de Markt, werpt zijn vruchten
af en dat schept werkgelegenheid. Onze gemeente groeit.
Mensen willen hier graag wonen. Wij hebben er ook de ruimte 
voor. Ruimte voor elkaar, ruimte om te wonen, ruimte om te on-
dernemen. Kortom... we zijn een actieve samenleving. Dat zijn wij 
geworden door als samenleving al zestig jaar onze mouwen op te 
stropen. En als gemeente mogen wij deze samenleving inmiddels al 
vijftig jaar dienen. Dit jaar bestaan we als gemeente namelijk 50 jaar.
Wij kregen in het najaar een bestuurder in het college, die ons
met nieuwe ogen nog eens voorspiegelde hoe mooi en bijzonder 
Dronten zich heeft ontwikkeld; mooie woonwijken, uitgebreide
agrarische percelen met hoogwaardige productie en verwerking
van gewassen. Goede bedrijventerreinen, maar ook herontwikkeling 
van terreinen die door de groei van Dronten nu niet meer op de
goede plek liggen, zoals het Hanzekwartier. 

De gemeente Dronten kenmerkt zich door betrokken inwoners die 
zich op veel terreinen uitspreken hoe nieuw beleid tot stand moet 
komen. Door daar ruimte aan te geven heeft de gemeente Dron-
ten inhoud mogen geven aan nieuwe verbindingen. Denk aan het 
participatieproces hoe de Transitievisie nieuwe warmte -samen met 
inwoners- tot stand kwam. De rol overheid verschuift namelijk en dat 
is wennen voor ons allemaal, wij weten het niet altijd beter, maken 
ook fouten en willen daar eerlijk over zijn. Veel expertise in de sa-
menleving, vraagt ook om open staan. Ik ben trots op onze gemeen-
teraad, die hiermee durft te experimenteren, door beeldvormende 
rondes waar de samenleving als expert wordt uitgenodigd om mee 
te spreken. Het samen beter willen doen om Dronten elke dag weer 
een beetje mooier te maken en zo bij te dragen aan het geluk van 
onze inwoners.

De gemeente bestaat zoals gezegd vijftig jaar en dus ook uw gemeen-
teraad. Op 14, 15 en 16 maart dit jaar mag u voor de veertiende keer 
uw gemeenteraad kiezen. Laat uw stem horen voor de gemeente 
Dronten, democratie gaat boven het roepen via social media. Je laten 
horen mag altijd, maar hopelijk wel met als doel onze samenleving 
beter te maken, en vooral om de dialoog te starten. En daarbij ook 
altijd kijken naar je eigen cirkel van invloed. Roeptoeteren helpt ons 
niet verder, daadkracht wel. Stemmen betekent invloed. 

Want laten we eerlijk zijn: Hoewel dat in onze gemeente gelukkig 
behoorlijk meevalt, zien we ook een samenleving die meer en meer 
polariseert. Partijen die voor of tegen zijn en de nuance soms lijken te 
missen. Er wordt van alles geroepen, maar zo weinig naar elkaar ge-
luisterd. De mensen die ik -al dan niet digitaal- spreek vertegenwoor-
digen veelal de nuance van het stille midden? Het stille midden dat 
we niet horen, maar die onverminderd hard de schouders eronder 
blijft zetten. We horen en zien de uitersten -de media speelt daar ook 
een grote rol in- maar het is juist dat stille midden dat wat mij betreft 
de volle aandacht zou moeten krijgen en houden. Laten we vooral 
de nuance in alles meenemen. Mijn leermeester Stephen Covey zei: 
“Probeer eerst te begrijpen voordat je begrepen wilt worden”.
Gebruik niet alleen je oren, maar ook je ogen en je hart.

Komend jaar zal ook een jaar worden waarin we mogelijk een belang-
rijke aanzet gaan geven aan de toekomst van de gemeente Dronten. 
Ook daarbij is uw stem belangrijk. De toekomst van onze dorpen, 
uw eigen woonomgeving, maar ook wat wij in Flevoland kunnen bij-
dragen aan grote landelijke vraagstukken als bijvoorbeeld duurzaam-
heid, innovaties in de landbouw of de grote behoefte aan woningen 
in Nederland. Tal van beleidsvoornemens vanuit de lokale politiek, 
maar ook provinciaal en landelijk maakt dat het gemeente-
bestuur in 2022 voor belangrijke beslissingen staat die de toekomst 
van Dronten bepalen. Samen met onze collega-gemeenten Almere, 
Lelystad, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder en de provincie Flevo-
land willen we een bijdrage leveren aan die grote vraagstukken waar 
ons land voor staat. Dat vergt goede afwegingen. Dronten ontwikkelt. 
We gaan groeien en dat biedt kansen: “Loslaten wat we niet meer 
willen, vasthouden wat we willen behouden en aantrekken waar we 
meer van willen.” 

De komende jaren zullen we met elkaar dus weer gaan doen waar we 
goed in zijn in de gemeente Dronten: pionieren, samen verkennen, 
met elkaar verder bouwen aan de samenleving. We hebben elkaar 
nodig de komende jaren. Dat zal vast niet de hele tijd rozengeur en 
maneschijn zijn, maar dat hoeft ook niet. Sterker nog, waar het onge-
makkelijk wordt, vindt verandering plaats en dat hebben we nodig. 
We hebben als Dronten een stevig fundament, Dronten staat als een 
huis, onze samenleving is sterk. Vanuit deze wetenschap bouwen we 
verder aan een nog mooier en fijner Dronten. 

Ik wens u, namens de gemeenteraad, het college van burgemeester 
en wethouders en namens de ambtelijke organisatie, een fantastisch 
2022. Een veilig 2022. Vooral een jaar in goede gezondheid met
nieuwe kansen. 

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

Lever jij je oude 
kerstboom in?
Oude kerstbomen kunt u op 
woensdag 5 januari van 13.00 tot 
16.00 uur inleveren bij gemeente, 
op verschillende plekken in Bid-
dinghuizen, Dronten en Swifter-
bant. De gemeente geeft € 0,50 
per ingeleverde kerstboom. 

Meer dan 25 kerstbomen? 
Heeft u meer dan 25 gebruikte 
kerstbomen die niet voor de han-
del bestemd waren? Dan halen 
we deze bomen bij u op. Hiervoor 
is wel een afspraak nodig. U kunt 
zich hiervoor aanmelden door 
telefonisch contact met ons op te 
nemen op maandag 3 januari en 
dinsdag 4 januari van 10.30 tot 
12.00 uur via ons telefoonnum-
mer 14 0321. Daarna wordt u in de 
middag teruggebeld wanneer de 
bomen bij u worden opgehaald. 

Inleverpunten enkele kerstbomen

Biddinghuizen
- Havenweg 1  

Dronten
- Beursplein Munten II
- De Fazant (achter het Hogerhuis)
- De Ketting (tegenover de 

Opel-garage)
- De Morgen (bij de speelbult
- De Oeverloper
- De Smedengilden (bij de speel-

tuin)
- Clemergulden
- Hoek Manegelaan/de Galop
- Sporthal de Landing (zuid)
- Wijngaard-Baksteen 

(groenstrook)
- Kobalt

Swifterbant
- De Greente

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 
staan gepland tussen de jaarwis-
seling en 1 februari. De parkeerga-
rage is in die periode afgesloten.

We vertrouwen op uw begrip en 
proberen de overlast voor ieder
zo veel mogelijk te beperken.



Bekendmakingen

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

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 22 december 2021 tot en met 
woensdag 29 december 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1558 22-12-2021 Olsterweg 30 Biddinghuizen, verhuren van de woning aan studenten 
2021-1559 22-12-2021 De Wierse Biddinghuizen, tijdelijk bouwen van een tiny house op wielen 
2021-1562 23-12-2021 Commandeurstraat 1 Dronten, aanvragen van schuine stoepranden voor 

onze oprit 
2021-1564 24-12-2021 Dubloen 3 Dronten, bouwen van een dakkapel 
2021-0594 26-12-2021 Bloemenzoom Swifterbant, Kangoeroewoning op kavel 16 . 
2021-1568 27-12-2021 Kubbeweg 1 Biddinghuizen, brandveiligheid 
2021-1574 27-12-2021 Plantweg 52 Biddinghuizen, bouwen van een schotelatenne 
2021-1576 27-12-2021 Colijnweg 26 Dronten, bouwen van hagelnetten over het fruit 
 
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 

 
2021-1377 Vossemeerdijk 40 Dronten, tijdelijke uitbreiding capaciteit azc in de bestaande gebouwen 

3 en 6 voor maximaal 24 asielzoekers 
 
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 23 december 2021 tot en met 
woensdag 29 december 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0352 Rivierduinweg 4 Swifterbant, bouwen van een bewaring  28-12-2021 
2021-0679 Wentelploeg 3 Biddinghuizen, verwijderen van bomen en het 

verbreden van de inrit 
V 28-12-2021 

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

V 28-12-2021 

2021-1242 Smederij 130 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

V 27-12-2021 

2021-1425 Florijn 82 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 27-12-2021 
2021-1510 Noorderbaan 13 Biddinghuizen, aanleggen van een uitweg V 22-12-2021 
2021-1523 De Zate 16 Dronten, handelen in strijd met regels ro (vestigen van 

een yoga en pilates-studio) 
V 23-12-2021 

  
* = 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.

Belastingverordeningen 
2022
Het college van Dronten maakt bekend, dat de 
raad in zijn vergaderingen van 25 november en
16 december 2021 de volgende verordeningen 
heeft vastgesteld.

Belastingverordeningen 2022
In verband met de aanpassing aan de inflatie
worden de belastingverordeningen elk jaar 
opnieuw vastgesteld. Die verordeningen regelen 
de tarieven, de heffing en de invordering van 
belastingen en andere heffingen. Waar nodig 
zijn de verordeningen aan nieuwe wetgeving en 
omstandigheden aangepast.

Het gaat om:
• de Verordening afvalstoffenheffing 2022 

(Gemeenteblad nr. 456542);
• de Verordening begraafplaatsrechten 2022 

(nr. 457904);
• de Verordening forensenbelasting 2022 

(nr. 445416);
• de Verordening kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 2022 (nr. 467778)
• de Legesverordening 2022 (nr. 468547);
• de wijziging op de Legesverordening 2022 

(nr. 473848)
• de Marktgeldverordening 2022 (nr. 448823);
• de Verordening onroerende-zaak belastingen 

2022 (nr. 467373);
• de Verordening precariobelasting 2022 

(nr. 458239);
• de Verordening rioolheffing 2022 (nr. 448852);
• de Verordening toeristenbelasting 2022 

(nr. 457918);
• de Verordening watertoeristenbelasting 2022 

(nr. 457961).

De verordeningen zijn in werking getreden op 
1 januari 2022. De verordeningen van 2021 zijn 
ingetrokken.

Volledige teksten
Bekendmaking van de verordeningen heeft plaats 
gevonden op www.officielebekendmakingen.
nl;  in de digitale Gemeentebladen met boven 
genoemde nummers.

De tekst van de verordeningen is opgenomen op 
www.wetten.overheid.nl. 

Verkeersbesluit 
gehandicapten- 
parkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten liggen 
de volgende genomen verkeersbesluiten inclusief 
bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van
een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord:
2021-1570 Het gaat om een parkeervak aan
De Deel 44 te Biddinghuizen; verzonden op
28-12-2021

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.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of 
digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het 
college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. team Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administra-
tie van het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 14 0321.

Corona koffietafels
Corona heeft een grote impact op ons 
allemaal. In deze tijd is het belangrijk dat 
we aandacht hebben voor elkaar en dat we 
ruimte geven aan elkaars verhaal. 
Woon je in de gemeente Dronten en wil jij 
vertellen hoe het jou tijdens deze corona-
crisis is vergaan? Misschien heb je wel een 
cruciaal beroep, of ben je op leeftijd, of zorg 
je voor iemand in de kwetsbare doelgroep? 
Of misschien vind jij het belangrijk dat we 
elkaar nu de ruimte geven, zodat je zo snel 
mogelijk weer je oude leven kunt oppak-
ken? En hoe ziet dat leven eruit:

heeft corona in de nabije toekomst effect op 
jouw leven? 

Drink je digitaal een kopje koffie of thee 
mee, met mede-inwoners en de wethouder 
om het hierover te hebben? Meld je aan via 
communicatie@dronten.nl voor 11 januari. 
De koffietafel is op maandagavond 17 janu-
ari. Nadat je je hebt opgegeven krijg je alle 
belangrijke informatie per mail toegestuurd. 

Omdat het koffiemoment online is, hebben 
we een maximaal aantal plekken.


