
   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 16.45 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 van maandag
t/m donderdag 08:00 - 17:00 uur
Op vrijdag van 08:00 - 16:00 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 7 maart tot
en met 7 mei start
Provincie Flevoland met de 
aanleg van de nieuwe rotonde 
op het kruispunt Biddingring-
weg – Dronterweg. Daarnaast 
worden aansluitende delen 
van de Dronterweg en de 
Biddingringweg aangepakt. 
Tijdens het werk zijn het 
kruispunt en de delen waar 
gewerkt wordt afgesloten voor 
het wegverkeer. Voor (brom)
fietsers en wegverkeer zijn 
omleidingsroutes vastgesteld.

Van 14 maart tot en met 22 
april wordt er gewerkt aan het 
onderhoud van het fietspad 
langs de Swifterringweg. Het 
asfalt van het fietspad wordt 
vervangen door beton. Voor 
(brom)fietsers geldt tot en met 
15 april een omleidingsroute.

Kijk voor meer
informatie en alle
wegwerkzaamheden op
www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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6 tot en met
12 maart wordt er
gecollecteerd voor Jantje Beton.

13 tot en met 19 maart wordt 
er gecollecteerd voor Amnesty 
International.

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

Collectes

Elke week stellen wij twee lijsttrekkers van de partijen in de 
gemeente Dronten aan u voor. Acht politieke partijen nemen deel 
aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart.

Ingrid Paalman 
van ChristenUnie Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘Ik ben de afgelopen jaren met veel 
enthousiasme raadslid geweest voor 
de ChristenUnie. Als lijsttrekker wil ik 
samen met de andere kandidaten recht 
doen aan de ontwikkelingen van de 
gemeente Dronten en zijn inwoners.’

Wat zijn de speerpunten van de
ChristenUnie?
‘De ChristenUnie is een partij van de hoop. We willen bouwen aan 
een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt.
We investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die naast 
inwoners van Dronten staat en we willen werken in een duurzame 
economie en in menswaardige keuzes vanuit onze verantwoorde-
lijkheid naar milieu en natuur. Er zijn belangrijke keuzes te maken 
over de groei en ontwikkeling van Dronten zodat verschillende 
generaties kunnen wonen, werken en leven in Dronten.
De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging 
van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken 
in de samenleving verantwoordelijkheid willen nemen om te 
staan voor een verbonden samenleving.’

Wat hoop je te bereiken? 
‘Passende en betaalbare huisvesting voor
aankomende inwoners. Diversiteit van
duurzame woningen, zoals meer tiny houses.
Een jongerenraad in de gemeente: meer stem 
geven aan de jongeren in onze gemeente. 
Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk en bieden 
ruimte voor diversiteit van werk. Verkeersvei-
ligheid: geluiden van gevaarlijke overgangen 

verminderen. Passende participatie op diverse dossiers.
Een natuurbegraafplaats in onze gemeente. We maken ons hard 
voor kwetsbare mensen die bijvoorbeeld hinder ondervinden 
van de toenemende energieprijzen en oplopende woonkosten in 
samenspraak met bijbehorende instellingen.
De ChristenUnie wil een goed uitvoerbaar plan, vanuit visie, voor 
wonen en leven in onze gemeente.’

Lazise Hillebregt
van D66 Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘Ik zit in de politiek omdat ik van Dronten 
een nog mooier dorp wil maken voor 
mijn kinderen. Zij zijn de vierde gene-
ratie in onze familie die in Swifterbant 
woont. Ze zijn onderdeel van de toe-
komst van ons dorp en raken de dorps-
geschiedenis aan vanaf het eerste begin. 
Ik vind dat zo bijzonder, die pioniersge-
dachte, dat alles maakbaar is en er plek 
is voor iedereen, dat ik daar zelf ook iets in wil betekenen.’

Wat zijn de speerpunten van D66?
‘Wij willen veel en duurzaam bouwen, zo bouwen we voor nu en 
later. Ruimte om te wonen betekent ook meer ruimte voor groen, 
water en de eigenheid van onze dorpen. D66 laat iedereen vrij in 
denken en doen. Onderwijs is een kansenmaker; ieder kind ver-
dient de kans om zijn beste ik te zijn. Tenslotte staan wij voor een 
bruisend en bereikbaar Dronten, waarbij iedereen kan genieten 
van kunst en cultuur en een uitbreiding van het openbaar vervoer 
en fietspaden.’ 

Wat hoop je te bereiken? 
‘Over vier jaar wil ik kunnen zeggen dat we erin zijn geslaagd om 
de Drontenaar centraal te stellen bij besluiten over de woon- en 
leefomgeving. Denken en besluiten vanuit de bril van de Dron-
tenaar. Niet met één vraag langs drie loketten, maar jouw vraag 
centraal met een duidelijk en snel antwoord. Daarnaast ga ik uit 

van groei in Dronten, met niet alleen meer 
woningen, maar vooral meer ruimte om te 
leven en genieten. Dat betekent dus ook meer 
water, groen, sport en cultuur in onze dorpen, 
zodat iedereen zichzelf kan zijn en het beste uit 
zichzelf kan halen.’

Raadsvoorstel Stemmen in gemeente Dronten
Iedereen die mag stemmen voor de leden van de gemeenteraad van 
Dronten, ontvangt voor 2 maart een stempas. Daarmee kunt u op
16 maart uw stem uitbrengen in elk stembureau in de gemeente.
Op 14 en 15 maart is het mogelijk om op vier locaties vervroegd te 
stemmen, zoals het Drive-in stembureau op de gemeentewerf.
Het overzicht van de stembureaus vindt u in het kader hiernaast.

Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. 
Maar stemt u liever op een andere plek, bijvoorbeeld dicht bij uw werk, 
dan kan dat zolang het bij één van de stembureaus in Biddinghuizen, 
Dronten of Swifterbant is. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 
21.00 uur.

Om te kunnen stemmen heeft u, naast een stempas, een geldig identi-
teitsbewijs nodig. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf 
jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt?
Heeft u na 2 maart 2022 nog geen stempas ontvangen, of is deze 
beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas 
worden aangevraagd. Dit kan snel en makkelijk digitaal. Een vervan-
gende stempas kan ook op afspraak aan de burgerzaken balie van het 
gemeentehuis worden aangevraagd. Dit kan uiterlijk tot en met 11 maart 
2022, 17.00 uur. Kijk hiervoor op de gemeentewebsite www.dronten.nl. 
Er kan nu niet meer met de oude stempas worden gestemd. Deze wordt 
ongeldig verklaard.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Kunt u op 14, 15 of 16 maart niet zelf uw stem uitbrengen, in verband 
met uw werk, vakantie, ziekte of corona-achtige klachten? Dan kan ie-
mand anders namens u stemmen. Dat doet u door een volmacht te ver-
lenen. Dit kan op twee manieren: met de stempas via een onderhandse 
volmacht of met een machtigingsformulier met schriftelijke volmacht.

De persoon die door u wordt gemachtigd moet zelf ook kiesgerechtigd 
zijn in de gemeente Dronten. Hij of zij mag maximaal twee volmacht-
stemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de 
eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.
De gemachtigde moet daarom niet vergeten om zijn of haar eigen
stempas en identiteitsbewijs mee te nemen.

Onderhandse volmacht
U kunt een onderhandse volmacht geven door de achterkant van de 
stempas in te vullen en beiden uw handtekening te zetten. De stempas 
wordt aan de gemachtigde kiezer gegeven. Dit kan tot en met de dag 
van de stemming. Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie/
foto van het identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag 
ook met een smartphone of tablet. Het identiteitsbewijs mag maximaal 
5 jaar verlopen zijn. Een onderhandse machtiging kan worden ingetrok-
ken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt vanaf begin februari al een schriftelijke volmacht geven. Een 
verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u uiterlijk tot vrijdag 11 maart, 
17.00 uur aanvragen bij de gemeente. Dit kan snel en makkelijk digitaal 
maar ook schriftelijk met aanvraagformulier L8. Het kan ook per e-mail 
met aanvraagformulieren G1 en G2. Kijk hiervoor op de gemeente-
website www.dronten.nl. Na goedkeuring van het verzoek ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs. Deze wordt per post naar het bij de 
gemeente bekende adres opgestuurd. Het is niet nodig om een kopie 
van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien bij het 
uitbrengen van deze extra stem. De volmachtgever kan een eenmaal 
gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende 
stempas krijgen. De kiezer kan zelf niet meer deelnemen aan de
verkiezingen.

Stemlokalen
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 
21.00 uur. Alle gewone stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Wilt u een braille kandidatenlijst raadplegen 
of onze gebarentolk reserveren? Neem dan contact op met het project-
team verkiezingen.

Het Drive-in stembureau is er om gemakkelijk vanuit de auto of met 
scooter, fiets of scootmobiel uw stem uit te brengen.

Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022
• De Meerpaal, De Rede 80, 8251 EX Dronten
• Kerkcentrum De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
• Dorpshuis De Steiger, De Heraldiek 2, 8255 DM Swifterbant
• Gemeentewerf Drive-in, De Reest 3, 8253 PW Dronten

Stemmen op woensdag 16 maart 2022
• De Meerpaal (2 stembureaus), De Rede 80, 8251 EX Dronten
• Kantine Sportvereniging Reaal, Muntmeesterdreef 2, 8253 BA Dronten
• Sportzaal De Beurs (3 stembureaus), Beursplein 4, 8253 EA Dronten
• Remise brandweerkazerne, Installatieweg 36, 8251 KP Dronten
• Kerkcentrum De Ark, De Oost 54, 8251 CV Dronten
• Ontmoetingskerk, De Ketting 20, 8251 LD Dronten
• Sportzaal De Landing (2 stembureaus), Lancasterdreef 63, 8251 TJ Dronten
• Clubhuis Golfresidentie, Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten
• Sportzaal De Stal (2 stembureaus), De Barrage 6, 8252 GW Dronten
• Kerkcentrum De Voorhof (2 stembureaus), Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
• Mimar Sinan Moskee, Klaversingel 93, 8256 BX Biddinghuizen
• Dorpshuis De Steiger (2 stembureaus), De Heraldiek 2, 8255 DM Swifterbant
• Kerkcentrum De Hoeksteen De Poort 19, 8155 AA Swifterbant

Meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt 
u terecht bij het project-
team verkiezingen van de 
gemeente via telefoon-
nummer 14 0321 of via 
e-mailadres
verkiezingen@dronten.nl.
U vindt ook veel extra 
informatie op
www.dronten.nl. In het 
stembureau kunt u altijd 
een lid van het stem-
bureau om hulp vragen.



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

10-03-22 18:45 - 19:00 uur Raadsverkiezing Het Huis van de
   Gemeente

10-03-22 19:30 - 21:30 uur Lijsttrekkersdebat Het Huis van de
   Gemeente

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 23 februari 2022 tot en met 
woensdag 2 maart 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0213 24-02-2022 Karel Appelstraat 66 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0214 26-02-2022 Bosanemoon 23 Swifterbant, aanpassen van de trottoirband van de oprit 
2021-0221 28-02-2022 Hondsrug 80 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van  

de woning 
2022-0223 01-03-2022 Frans Halsstraat 25 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0225 01-03-2022 Narcisstraat 2 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de  

voorgevelzijde van de woning 
  
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 23 februari 2022 tot en met woensdag 2 maart 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0043 Melkweg 16 Dronten, verwijderen van het balkon en wijzigen van het kozijn  
  
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 24 februari 2022 tot en met 
woensdag 2 maart 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1283 Staverdense Beek kavel AC Biddinghuizen, bouwen van een 
vrijstaande woning 

V 28-02-2022 

    
2021-1576 Colijnweg 26 Dronten, bouwen van hagelnetten over het fruit               V 01-03-2022 
2022-0074 Boweshof 12 Dronten, constructieve doorbraak op de begane 

grond en nieuw kozijn in achtergevel 
V 28-02-2022 

  
* = 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

Openbare bekendmaking
Subsidie controle coronatoegangsbewijzen
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 1 maart 2022 de Tweede sub-
sidieregeling controle coronatoegangsbewijzen 
gemeente Dronten hebben vastgesteld. Onder-
nemers en verenigingen, die verplicht zijn om 
in de periode tussen 1 januari 2022 en 26 maart 
2022 bij publieke plaatsen coronatoegangsbewij-
zen te controleren, kunnen een vergoeding van 
maximaal € 2.000 aanvragen voor de kosten van 
de controles.

In de subsidieregeling is vastgelegd wie een 
aanvraag kan indienen, aan welke voorwaarden 
een aanvraag moet voldoen en welke kosten voor 
subsidie in aanmerking komen. Een subsidieaan-
vraag moet worden ingediend voor 14 mei 2022. 
Het aanvraagformulier wordt gepubliceerd op de 
website van de gemeente Dronten, www.dronten.
nl, onder de kop “direct regelen” en dan de keuze 
“belastingen en subsidies”.

Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
stichting Metakids. Metabole ziekten zijn een van 
de grootste doodsoorzaken onder kinderen in 
Nederland. Ruim 10.000 gezinnen hebben een of 
meer kinderen die aan een metabole ziekte lijden. 
Geld voor onderzoek naar oplossingen is heel 
hard nodig. Onderzoek biedt deze kinderen hoop 
voor de toekomst. Er wordt ingezameld in
week 12.

Terinzagelegging vastge-
steld bestemmingsplan 
‘Knooplaan 1 (D4006)’
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het bestemmingsplan ‘Knooplaan 1 (D4006)’ 
een besluit ter inzage ligt.
Dit plan betreft het perceel aan de Knooplaan 1 en 
maakt het gebruik van de gronden voor outdoor-
activiteiten mogelijk.

Het volgende ongewijzigd vastgestelde besluit 
ligt ter inzage:
1. vastgesteld bestemmingsplan ‘Knooplaan 1 

(D4006)’ op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening.

U kunt de betreffende stukken van 10 maart tot en 
met 21 april 2022 inzien:
- bij de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak;
- op www.ruimtelijkeplannen.nl, bestemmings-

plan plannummer NL.IMRO.0303.D4006-VA01.

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste 
dag van de terinzagelegging, kunt u binnen
6 weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
U kunt geen beroep instellen indien u geen
belanghebbende bent én geen zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebt ingediend.
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Voor het
digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD.
Het besluit van de gemeenteraad van Dronten 
treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

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

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van
een gehandicaptenparkeerplaats met kenteken-
onderbord: 69-LS-VB
2022-0194 Het gaat om een parkeervak aan Mer-
gelland 49 te Dronten; verzonden op 01-03-2022

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

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.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de adminis-
tratie van het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via telefoonnummer 140321.

Kennisgeving Activiteiten-
besluit milieubeheer
Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen 
voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor:

Omschrijving : niet hoeven gebruiken
   vetafscheider en slibvangput
Aanvrager : Pizzeria Potenza
Locatie :  Verlengde Baan 6 in
   Biddinghuizen
Datum ontvangst : 25 februari 2022

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

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: Z2022-003452

Verleende vergunningen 
voor evenementen
Door het team Vergunningen, Toezicht en Handha-
ving van de gemeente Dronten zijn de volgende 
vergunningen voor evenementen verleend:

2022-0137, voor het organiseren van de Zuider-
zeeronde wielerwedstrijden in Dronten op 9 april 
2022 van 07.00 uur tot 19.00 uur, verzonden op  
25-02-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met de administratie van het team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via telefoonnummer
14 0321.

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.

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


