
   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 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

Bewust houtstoken

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.

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 
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.

Achter Lancasterdreef 86-88 te Dronten wordt 1 esdoorn gekapt.

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden
Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwater
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat op 18 januari 2022 het
ontwerpbesluit van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater voor het zwemseizoen
2022 is vastgesteld.

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.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende lijst van zwemlocaties in Flevoland 2022 zijn
vanaf donderdag 27 januari 2022 tot en met woensdag 9 maart 2022 op te vragen
bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Tevens liggen het ontwerpbesluit met bijbehorende lijst voor een ieder ter inzage bij de
gemeentes in Flevoland.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Flevoland en
overige belanghebbenden schriftelijk of mondelinge zienswijzen naar voren brengen over
het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd
gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341,
8202 AH Lelystad. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden
opgenomen met het secretariaat van de OFGV via telefoonnummer: 088 - 63 33 000.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men
belanghebbende is.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV
via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2021-015277

Ben jij of ken jij iemand die opzoek 
is naar een baan? We hebben
op dit moment verschillende
vacatures openstaan. 

Als dienstverlenende organisatie 
staan we met ruim 350 betrokken 
collega’s midden in de samen-

leving. We werken samen aan een 
groeiende en sterke gemeente.
We zetten ons vakmanschap in
om initiatief de ruimte te geven, 
groei en ontwikkeling te stimule-
ren en dromen waar te maken.
We spelen graag een verbindende 
rol, waarop inwoners, samenwer-

kingspartners en ondernemers 
kunnen vertrouwen.

Bekijk alle openstaande vacature 
op www.dronten.nl/
bestuur-organisatie/
werken-voor-de-gemeente/

Aangepaste 
openingstijden
Op donderdag 27 januari sluiten 
wij het Huis van de Gemeente om 
15.30 uur. Dit betekent dat wij ook 
telefonisch niet bereikbaar zijn.

Inwoners van Swifterbant: wees 
welkom met jullie relatie! Een 
goede relatie is een bron van ge-
luk. Toch kom het voor dat relaties 
tijdelijk hun glans verliezen of dat 
het gaat schuren. Is dit herkenbaar 
voor jullie en willen jullie hier iets 
aan doen? Dan is er nu de relatie 
APK!

Wat is nu relatie APK?
Net als een auto heeft een relatie 
ook onderhoud (APK) nodig.

In samenwerking met huisartsen-
praktijk Swifterbant, maatschap-
pelijk dienstverlening Flevoland 
en gemeente Dronten is daarom 
het project relatie APK opgericht. 
Bij relatie APK zijn inwoners uit 
Swifterbant welkom voor drie 
gratis en vrijblijvende gesprekken 
met de praktijkondersteuners GGZ 
of maatschappelijk werker. 

Aan het einde van deze gesprek-
ken hebben jullie ideeën gekregen 

om jullie relatie beter en mooier te 
maken of kunnen jullie verwezen 
worden voor verdere hulp als dat 
nodig is.

Geef dus daarom je relatie het
onderhoud dat het nodig heeft, 
met deze handige, bruikbare
relatie APK. Interesse? Meld je
dan aan via huisartsenpraktijk 
Swifterbant.
Telefoonnummer 0321 - 323 14.
Het kost niets.

Relatie APK

HALLO TWIJFELAAR

KIES JOUW NIEUWE SPORT OP SPORTINDRONTEN.NL

WAT VOOR SPORTER BEN JIJ?

SPORT IN DRONTEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GEMEENTE DRONTEN EN DE MEERPAAL



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

03-02-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

10-02-2022 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 12 januari 2022 tot en met 
woensdag 19 januari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0038 13-01-2022 De Aar 1 Dronten, plaatsen van gevel reclame met verlichting en gevel plate  

op de hoek van het pand 
2022-0043 14-01-2022 Melkweg 16 Dronten, verwijderen van het balkon en wijzigen van het kozijn 
2022-0048 18-01-2022 De Tjonger Dronten, spitsen van de kavel met eigen uitrit kavel 
2022-0050 18-01-2022 Visvijverweg, aanleggen van een bouwweg voor een hhd boring  
2022-0054 18-01-2022 De Graafschap Dronten , bouwen van een nieuwbouwwoning Kad G 3105 
2022-0060 18-01-2022 De Maalstroom Swifterbant, bouwen van een bedrijfshal Kad A 4658 
 
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 
2021-1468 Kampweg 26 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
 
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 13 januari 2022 tot en met 
woensdag 19 januari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1382 Erve Brooks Biddinghuizen, bouwen van een woning, kavel G.134  V 17-01-2022 
2021-1450 Bijsselseweg 11 116 Biddinghuizen, verbouwen van de woning V 14-01-2022 
2021-1451 Roodbeenweg 17 A Dronten, handelen in strijd met regels RO 

(huisvesten van 32 arbeidsmigranten in de bestaande bebouwing) 
V 13-01-2022 

2021-1472 Dukaat 110 Dronten, vervangen van kozijnen V 13-01-2022 
2021-1480 Ploegschaar 8 Biddinghuizen, aanleggen van twee uitritten V 18-01-2022 
2021-1487 De Grutto 44 Dronten, plaatsen van een dakkapel G 13-01-2022 
2021-1492 Ridderspoorlaan 20 Swifterbant, bouwen van een dakopbouw op 

de garage 
G 18-01-2022 

2021-1505 Noordsingel 44 Swifterbant, vervangen van de kozijnen V 13-01-2022 
2021-1508 De Ruiter 14 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 17-01-2022 
2021-1509 De Dagmaat 6 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 13-01-2022 
2021-1512 Carolusgulden 6 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 17-01-2022 
2021-1542 Het Spaarne 36 Dronten, aanleggen van uitritten bij het 

bedrijfsverzamelgebouw fase B 
V 18-01-2022 

2021-1562 Commandeurstraat 1 Dronten, aanvragen van schuine 
stoepranden voor onze oprit 

V 18-01-2022 

2021-1564 Dubloen 3 Dronten, bouwen van een dakkapel G 17-01-2022 
2022-0008 Melkweg 9 Dronten, verbreden van de inrit V 18-01-2022 
  
* = 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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