
   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

Van 18 tot 25
februari zijn er rioleringswerk-
zaamheden aan de Ottodreef 
(voormalig Energieweg),
de weg gaat dicht in beide 
richtingen.

Kijk voor meer
informatie en alle
wegwerkzaamheden op
www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.
Download de app en doe mee met Burgernet! www.burgernet.nl

Van 30 januari tot
5 februari wordt er
gecollecteerd voor
Hersenstichting

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

Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp 
besluiten bestemmingsplan Dronten – Camping ’t Wisent-
bos (D1006)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij een ontwerp bestemmingsplan aan het opstellen zijn voor het plan Dronten – Camping ’t Wisentbos 
(D1006). Dit plan ligt tussen Camping ’t Wisentbos en de Flevo Scouts. Dit plan vervangt een deel van 
het ter plaatse geldende bestemmingsplan Woongebieden Gemeente Dronten (D1000) en maakt de 
wijziging van 800 m2 grond met de bestemming ‘Groen’ naar de bestemming ‘Verblijfsrecreatie –
recreatie’ 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 ter inzage ligt:
Het ontwerp bestemmingsplan Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006) op grond van de
Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken inzien van 3 februari tot en met 16 maart 2022 bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis op afspraak. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op 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 dhr. V. Hoogervorst via het telefoonnummer 14 0321.

Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een ontgrondingenvergunning
hebben verleend voor:
Omschrijving: uitvoeren herinrichtingswerkzaamheden golfbaan
Aanvrager: Golfbaan Dorhout Mees
Locatie: Strandgaperweg 30 in Biddinghuizen
Verzenddatum: 26-1-2022

Ter inzage
Het besluit is vanaf 28 januari 2022 in te zien op de website van officiële
bekendmakingen en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen
op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Daarnaast liggen het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens tijdens een periode
van zes weken voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1 in
Dronten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website www.dronten.nl of
telefoonnummer: 140321.

Bezwaar
De termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaar start op de dag na de
verzending van het besluit aan de aanvrager.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan Gedeputeerde staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB
Lelystad.

Meld je aan als lid stembureau

Wat doet een stembureaulid of teller?
Vindt u het leuk om mensen te woord te staan, u nuttig te maken voor 
de gemeente Dronten en te helpen tijdens verkiezingen? Dan zijn wij op 
zoek naar u!
Als stembureaulid levert u een belangrijke bijdrage aan de democratie. 
Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u dat de
verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
Een lid van het stembureau helpt bijvoorbeeld bij het wijzen van kiezers 
op belangrijke informatie bij de ingang, het controleren van de identiteit 
van kiezers aan tafel of het beantwoorden van vragen bij de stembus. 
Een teller helpt mee met het tellen van de stemmen.

Op woensdag 16 maart 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Op 14 en 15 maart 2022 is het mogelijk om vervroegd te 
stemmen.

Om te worden ingezet als stembureau lid of teller moet u:
• 18 jaar of ouder zijn;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
• bereid zijn om met succes een korte opleiding te voltooien;
• geen kandidaat zijn bij deze gemeenteraadsverkiezingen.

U ontvangt een onkostenvergoeding. 
Voor eten en drinken wordt
gezorgd.

U kunt zich aanmelden op de website: 
dronten.mijnverkiezing.nl/
mijnverkiezing/auth/register of door de 
QR-code te scannen.
Voor vragen of meer informatie kunt u 
een mail sturen naar
verkiezingen@dronten.nl

Voordeel met de Pas van Dronten
Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en zich laten testen kan er 
weer steeds meer ondernomen worden. Kappers, winkels, sportclubs 
en andere activiteiten hebben de deuren weer geopend. Heeft u een Pas 
van Dronten, houd deze dan weer bij de hand en pak uw voordeel. 

Maak bijvoorbeeld kennis met een nieuwe sport door een gratis proef-
les, ontvang een extraatje op het terras of winkel met korting. Heeft u 
een tegoed op de Pas staan, verzilver dit dan bij deelnemende winkels, 
verenigingen en andere organisaties die aangesloten zijn bij de Pas van 
Dronten. Uw tegoed, alle aangesloten aanbieders en acties die op dit 
moment gelden vindt u op www.pasvandronten.nl. 

Denkt u wel aan de maatregelen die nog gelden om het coronavirus 
terug te dringen, dan houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

10-02-2022 19:30 - 22:30 uur Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

17-02-2022 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 19 januari 2022 tot en met 
woensdag 26 januari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0067 20-01-2022 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0066 20-01-2022 Lancasterdreef 21 Dronten, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
2022-0072 20-01-2022 Golfresidentie 129 Dronten, bouwen van een houten loods voor 

opslaglockers 
2022-0068 20-01-2022 Het Ruim 4 Dronten, samenvoegen van meerdere winkelunits t.b.v. een 

sportschool, melding brandveilig gebruik 
2022-0070 20-01-2022 Het Ruim 4 Dronten, handelen in strijd met regels RO (wijzigen van 

winkelruimte naar sportschool)  
2021-1571 21-01-2022 Herfst 15 Dronten, wijzigen van de garage in werkruimte en berging en 

wijzigen van de kozijnen 
2022-0073 22-01-2022 De Wierse 107 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house 
2022-0074 22-01-2022 Boweshof 12 Dronten, constructieve doorbraak op de begane grond en  

nieuw kozijn in achtergevel 
2022-0091 25-01-2022 Dronten kad. E 1863, bouwen van 34 garageboxen t.b.v. combipark 

wentelploeg  
2022-0094 26-01-2022 Bijsselseweg 3 194 Biddinghuizen, uitbouwen van bestaande  

vakantiewoning 
  
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 19 januari 2022 tot en met woensdag 26 januari 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0534 Tarwehof 8 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning  
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 
2021-1384 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house (als onderdeel van het project 

tiny house) 
2021-1326 Hanzekade 148 Dronten, wijzigen van de gevels van de silo 

  
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
RECTIFICATIE: 
2021-1335      De Ruiter 5 Dronten, bouwen van een dakopbouw  op de woning.  Soort besluit: geweigerd. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 20 januari 2022 tot en met 
woensdag 26 januari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1200 De Rede 44 Dronten, verbouwen en uitbreiden van het 
bedrijfspand 

V 20-01-2022 

2021-1418 Bijsselseweg 3 146 Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

V 20-01-2022 

2021-1420 De Reest 20 Dronten, bouwen van een bedrijfspand V 21-01-2022 
2021-1423 Noorderbaan 91 Biddinghuizen, renoveren van bestaande silo en 

vervangen van de overkapping van de stortputten 
V 20-01-2022 

2021-1441 Hierdense Beek 103 tm 129 Biddinghuizen, bouwen van 14 
recreatiewoningen 'woody' op waterparc veluwemeer 
biddinghuizen kavels 174 tm 187 

V 24-01-2022 

2021-1496 Lisdoddepad 5 Dronten, plaatsen van 2 tijdelijke units en 
bijbehorende reclame uitingen 

G 24-01-2022 

2021-1506 Ploegschaar 24-26 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfswoning 
met loods 

V 20-01-2022 

2021-1545 Professor Zuurlaan 23 Biddinghuizen, verder verharden van de 
inrit 

V 20-01-2022 

2021-1574 Plantweg 52 Biddinghuizen, bouwen van een schotelatenne V 20-01-2022 
 
* = 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.  
 
 
 

Bekendmakingen (vervolg)

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde bezwaartermijn in werking
en het indienen van bezwaar schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Om dit
tegen te gaan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift
heeft ingediend. U vraagt een voorlopige voorziening aan als onmiddellijk spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. In het verzoek moet worden aangegeven waarom
sprake is van een spoedeisend belang. Wanneer u een voorlopige voorziening aanvraagt,
treedt het besluit pas in werking nadat hierover is beslist. U vraagt dit aan bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. voorlopige voorzieningen.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de via telefoonnummer: 088 – 63 33 000
of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-004242

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 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: 
50-PDH-8
2021-1237 Het gaat om een parkeervak aan de Ankerstraat te Dronten; verzonden op 20-01-2022

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.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de beschik-
king 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 administratie van het team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving via telefoon 140321.

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Kubbeweg 12 Biddinghuizen, verzonden op 26-01-2022 

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
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. 

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

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

2021-1403 voor de verkoop van bloemen wekelijks op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 18.00 aan de 
Wardhof A te Dronten, verzonden op 20-01-2022

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 beschik-
king 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 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 voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

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.


