
   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

Bekendmakingen

Het college heeft een inzamelvergunning verleend voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
Stichting Steun 22Q11. Deze stichting heeft als doel dat het 22Q11 syndroom landelijk en voor iedereen 
een begrip wordt. Ze willen voor iedereen helder maken dat elke persoon met 22Q11 anders is door de 
vele kenmerken en symptomen. Daarnaast bieden ze ouders, hulp- en zorgverleners steun. Er wordt 
ingezameld in week 5.

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2026.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
-  Beverweg 10 Swifterbant, verzonden op 10-01-2022
-  Beverweg 9 Swifterbant, verzonden op 10-01-2022 

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 verzending van de beschik-
king 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 recht-
bank 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 inge-
diend. 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/bestuurs-
recht. 

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 gemeentelijke houtop-
standen geen kapvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap van gemeentelijke 

De eerste baby van gemeente Dronten

Dit jaar bestaat gemeente Dronten 50 jaar! Bij het 
ontstaan van een gloednieuwe gemeente gebeuren 
gelijk allemaal bijzondere eerste gebeurtenissen, 
bijvoorbeeld de eerste Drontense baby. Op 5 januari 
1972 is Leonie Bijsterbosch geboren in Bidding-

huizen. En nu gemeente Dronten 50 jaar oud is, is 
Leonie dat (2 dagen later) ook! Tijd voor een feestje 
dus. De burgemeester ontving haar samen met haar 
moeder Jennie Bijsterbosch in het gemeentehuis om 
beide verjaardagen te vieren.

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.

houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en getoetst aan de 
gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden gepubliceerd waarvan besloten is om deze bomen in het 
eerste kwartaal van 2022 te kappen. De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien bij 
team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

Naast Ottoplein 70 en tegenover De Grutto 40 en 81 te Dronten worden 1 sierkers, 1 esdoorn en
2 eiken gekapt. 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht Verlenging beslistermijn
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij hebben besloten de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken voor de volgende aanvraag om een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets:

Omschrijving : Inzamelen en opslag van
   afvalstoffen
Aanvrager : Dierenuitvaartzorg Nederland B.V.
Locatie : De Maalstroom 15 in Swifterbant

De aanvraag is op 24 november 2021 ontvangen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 maart 2022.

Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

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

Gezocht: verenigingen voor opruimacties langs de Randmeren in Dronten 
Plastic flesjes, piepschuim en 
sigarettenfilters: wie een wande-
ling langs de Randmeren maakt, 
ziet overal afval liggen. Als dat 
niet wordt opgeruimd, belandt het 
afval in de meren en uiteindelijk in 
de zee. Daar richt plasticsoep veel 
schade aan het leven in zee aan. 
Om de strijd aan te gaan tegen af-
val op de oevers van de Randme-
ren, gaan samen met IVN Flevo-
land en inwoners uit gemeenten 
Dronten en Zeewolde opruimen.

De opruimacties langs de Rand-
meren staan gepland op zaterdag-

ochtend 5 maart 2022 van 9.00 
tot 12.00 uur. Om mee te kunnen 
doen, is er een groep van circa 
tien enthousiaste personen nodig. 

Het is alleen mogelijk om samen 
met een groep of vereniging (zoals 
een sport- of cultuurverenging) 
op te ruimen. Inge Beukema, IVN 
Flevoland: ‘Verenigingsleden heb-
ben zo een leuke activiteit samen 
en krijgen als vergoeding 100 euro 
van de gemeente voor de clubkas. 
Hopelijk kunnen we veel vereni-
gingen en groepen enthousiast 
maken om te helpen.’

Help opruimen 
In Dronten zijn de oevers
opgedeeld in vijf stukken van
1 tot 2 kilometer. Op donderdag
17 februari wordt er voor de 
contactpersonen van de verenigin-
gen en groepen die meedoen een 
informatieavond georganiseerd. 
Daar worden ook de trajecten ver-
deeld. Vanuit de gemeente wordt 
gezorgd voor materialen zoals 
handschoenen, prikkers, vuilnis-
zakken en verzamelcontainers. 
Groepen en verenigingen kunnen 
t/m zondag 13 februari aanmelden 
via de website van IVN Flevoland.

Schone Rivieren
De opruimacties langs de Rand-
meren worden mogelijk gemaakt 
door IVN Flevoland, Provincie 
Flevoland en gemeente Dronten. 
Er wordt nauw samengewerkt met 
Rijkswaterstaat, Waterschap
Zuiderzeeland, landschapsbeheer-
ders en andere lokale netwerken.
De opruimacties langs de Flevo-
landse Randmeren zijn onderdeel 
van Schone Rivieren, een initiatief 
van IVN Natuureducatie,
Stichting De Noordzee en Plastic 
Soup Foundation.



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

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)

1

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 5 januari 2022 tot en met 
woensdag 12 januari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2022-0006 04-01-2022 Uitloper 38 Biddinghuizen, kappen van een boom  
2022-0008 05-01-2022 Melkweg 9 Dronten, verbreden van de inrit 
2022-0019 07-01-2022 Jupiterweg 13 Dronten, realiseren van een houten berging en een veranda 

achter/tegen de bestaande garage 
2022-0030 11-01-2022 De Wierse 19 Biddinghuizen, plaatsen van een dakraam aan de voorkant 
2022-0031 12-01-2022 Komijn 39 Dronten, vervangen van een kanteldeur voor een kozijn 

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 5 januari 2022 tot en met woensdag 12 januari 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

Dossier Omschrijving 
2021-1141 De Morinel 334 Dronten, wijzigen van de indeling van de kozijnen en plaatsen van 

kunststof kozijnen
2021-1558 Olsterweg 30 Biddinghuizen, verhuren van de woning aan studenten

2021-1568 Kubbeweg 1 Biddinghuizen, brandveiligheid

2021-0936 Uitloper 38 Biddinghuizen, kappen van een boom 

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 

2021-1441 Waterparc veluwemeer Biddinghuizen, bouwen van 14 recreatiewoningen 'woody' kavels 
174 tm 187 

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 6 januari 2022 tot en met 
woensdag 12 januari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Verzonden 

2021-0859 Noordwijkselaan 26 Dronten, bouwen van een woning 12-01-2022 

2021-1164 Bloemenzoom 109 Swifterbant, bouwen van een woning 
V
v 06-01-2022 

2021-1535 De Ruiter 5 Dronten, bouwen van een dakopbouw op de woning G 10-01-2022 

2021-1556 Staverdense beek Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit op kavel ac  

G 05-01-2022 

2021-1579 De Dommel 2 Dronten, plaatsen van een lamellendak over het 
buiten terras 

V 07-01-2022 

2022-0006 Uitloper 38 Biddinghuizen, kappen van een boom V 06-01-2022 

* = 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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