
   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

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de
gemeente Dronten.

Doe mee met Burgernet

Werkzaamheden

Van 7 maart tot
en met 7 mei 2022 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.

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.

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

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

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.

Jan Ammerlaan 
van Leefbaar Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘De keuze om de politiek in te gaan, 
komt vooral door mijn interesse, op 
jonge leeftijd al, voor het politieke debat. 
Mijn sociale insteek in mijn denken en 
doen is een motor die ervoor zorgt dat ik 
heel veel energie haal uit mijn politieke 
rol.’

Wat zijn de speerpunten van LD?
‘Wij vinden het belangrijk dat we een route inzetten naar de
toekomst die zorgt voor een Dronten waar iedereen aan kan deel-
nemen van jong tot oud. Voor de huidige, maar zeker ook voor de 
toekomstige inwoners. Een realistische kijk op de maatschappij en 
daarop het beleid maken. Wij willen het goede en mooie van onze 
gemeente doorgeven aan de toekomst. Dronten is een prachtige 
gemeente waar we nog naar elkaar omkijken.’ 

Wat hoop je te bereiken? 
‘Ik hoop dat wij de komende vier jaar een duidelijk beeld met 
elkaar neerzetten hoe wij de eventuele groei gaan inrichten.
Wij willen dat de jeugd een mooie en gezonde toekomst krijgt. 
Wij vinden dat de huidige zwembaden tot de basisvoorzieningen 
behoren. Het zwembad in Dronten is al aangepakt, de zwembaden 

in de dorpen moeten wat ons betreft snel volgen. 
Voor de veiligheid willen wij dat ieder kind dichtbij 
huis al vroeg leert zwemmen. In ons verkiezings-
programma kunt u ‘zwemmen is zuivere nood-
zaak’ lezen. Daarom willen wij dat de Raad financi-
en beschikbaar stelt om tien gratis zwemlessen te 
geven aan kinderen die 6 jaar worden.’

Paul Vermast 
van GroenLinks Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘Mijn meest favoriete GroenLinks-slogan 
is nog altijd ‘knokken voor wat kwets-
baar is’. Kwetsbare waarden als
sociale voorzieningen, natuur of kunst 
en cultuur kunnen niet van zich laten
horen. Dus daarvoor ga ik iedere dag 
weer gemotiveerd de deur uit.’ 

Wat zijn de speerpunten
van GroenLinks?
‘We gaan voor zonnepanelen op alle daken, helpen inwoners 
bij het verduurzamen van hun woning en spelen in op extreem 
weer: meer groen, minder stenen. We bouwen voldoende sociale 
woningen. Nieuwbouw is er voor alle groepen en kopers gaan er 
zelf wonen. Ons groen blijft groen. We halen de natuur de wijken 
in, maken speel- en leerplekken in het bos en gaan voor meer 
biodiversiteit. GroenLinks zet in op het geluk van onze inwoners 
door te kiezen waar we tijd en geld aan besteden; onze keuzes zijn 
menselijk, eerlijk en duurzaam. Dronten is een gemeente waar 
ruimte is om te pionieren op het gebied van duurzaamheid, recht-
vaardigheid en menselijkheid. Het pionieren zit in ons DNA. We 
zijn niet bang en zien kansen die we met elkaar grijpen.’

Wat hoop je te bereiken? 
‘Verminderen van eenzaamheid van jong tot oud. Meer verbon-
denheid in de buurt door budgetten beschikbaar te stellen die je 
samen met buren kunt gebruiken voor de eigen wijk. Het oprich-
ten van een Jeugdraad. En het Wisentbos met een brug verbinden 
met het Langevaartbos. Het eerste voorstel wat ik ga indienen is 

een referendum over een passende groei van 
Dronten naar 65.000 inwoners. Onder voor-
waarden kan dat wat ons betreft. De dorpen 
groeien dan maximaal 30% en we denken na 
over een nieuwe kern. De beslissing daarover 
leggen we graag bij de inwoners.’

Raadsvoorstel Week van de afvalhelden
Afvalinzameling, groenbeheer, 
reiniging en verwerking: werk dat 
essentieel is voor een slim gebruik 
van afval en grondstoffen en een 
goed draaiende samenleving.
In de Week van de AfvalHelden 
(van 7 tot en met 13 maart) zetten 
we onze medewerkers in het 
zonnetje. 

Ben jij trots op onze AfvalHelden? 
Laat dit zien door in de week van 
7 tot en met 13 maart een duim 
naar ze op te steken als blijk van 
waardering. 

Ongeveer 30.000 mensen zetten 
zich dagelijks in voor het inzame-
len van afval en grondstoffen, het 
runnen van een milieustraat, het 
veilig vervoeren naar de verwer-
ker, het verwerken en recyclen.
We noemen ze onze AfvalHelden!
We hebben voor de kinderen een 
gave kleurplaat laten maken. Scan 
de QR code, print de kleurplaat 
uit, kleur hem in en hang hem 
voor jouw raam of geef hem aan 
jouw AfvalHeld.

Alvast bedankt! 

J. 
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Voordeel met de Pas van Dronten
Met de nieuwe versoepelingen is er weer van alles mogelijk! 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. 

Wist u dat we ook een nieuwsbrief hebben? Hierin staan alle acties van 
de komende periode. Meldt u aan voor de nieuwsbrief en mis niks.   



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

02-03-22 19:30 - 21:30 uur Lijsttrekkersdebat Online te volgen op
   www.dronten.nl

03-03-22 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

03-03-22  Hoorzitting commissie
  bezwaarschriften kamer
  Algemene zaken:

 14:30 - 15:15 uur Bezwaar tegen afwijzing Het Huis van de
  handhavingsverzoek inzake Gemeente
  gebruik van terreinen
  Roggebotzand door
  Staatsbosbeheer als
  genenbank en kwekerij
 15:15 - 16:15 uur Bezwaren tegen weigeren Het Huis van de
  bouwstop Windpark Hanze 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)
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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 16 februari 2022 tot en met 
woensdag 23 februari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0174 16-02-2022 De Mutsaet 10 Dronten, bouwen van een woning 
2022-0176 17-02-2022 De Grutto 44 Dronten, bouwen van een nokverhoging 
2022-0181 17-02-2022 Fazantendreef 17 Dronten, realiseren van een inrit 
2022-0182 18-02-2022 Ploegschaar Kad E 3100, bouwen van een nieuwe loods  
2021-1520 21-02-2022 Ketelweg 29 Dronten, bouwen van een nieuwe woning 
2022-0185 21-02-2022 De Kaapstander 32 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0187 21-02-2022 Frans Halsstraat 41 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0191 21-02-2022 Fuikhoren 41 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2022-0199 22-02-2022 De Volte 10 Dronten, verbouwen van de woning 
2022-0200 23-02-2022 Stoppelploeg Kad E 2944, plaatsen van een nieuw hekwerk en  

keerwanden en de inrit verleggen 
2022-0202 23-02-2022 Stoppelploeg Kad E 2944, plaatsen van tijdelijke loodsen 
2022-0204 23-02-2022 Loofklapper 14 Biddinghuizen, aanleggen van een nieuwe inrit 
2021-1566        24-12-2021             Rietweg 3A Dronten, realisatie van een tijdelijk ketenpark tbv Windplan Groen. 
  
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 16 februari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0553 Bloemenzoom 14 Swifterbant, bouwen van een woning omgevingsvergunning 

ingetrokken.  
  
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 17 februari 2022 tot en met 
woensdag 23 februari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0802 Oostergo 10 Dronten, vervangen en uitbreiden van het dak en de 
dakkappellen 

V 18-02-2022 

2021-1216 Bijsselseweg 3 96 Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning en plegen van onderhoud 

V 21-02-2022 

2021-1511 Palingweg Kavel M30 Dronten, verbreden van een uitrit V 18-02-2022 
2021-1537 Het Weerijs Kad. K 2703 Dronten, bouwen van een bedrijfspand V 21-02-2022 
2022-0019 Jupiterweg 13 Dronten, realiseren van een houten berging en een 

veranda achter/tegen de bestaande garage 
VV 16-02-2022 

2022-0038 De Aar 1 Dronten, plaatsen van gevel reclame met verlichting en 
gevel platen op de hoek van het pand 

V 21-02-2022 

2022-0105 Buitenplaats Veluwemeer, bouwen van een nieuwe woning in het 
plangebied buitenplaats veluwemeer  

V 18-02-2022 

2022-0123 Hondweg 4 Dronten, Betreft een aanpassing in de situatie 
tekening. 

V 22-02-2022 

2021-1563         Verschuiven en bouwen van een nieuwe turbinepositie                                 V 
 
* = 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

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

2022-0121, voor het organiseren van de tulpenroute door buitengebied - tulpenvelden , 
verzonden op 23-02-2022 

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

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Mosselweg 19 Biddinghuizen, verzonden op 21-02-2022 

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. 

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.

Aan de Parksingel 2 – 64 te Biddinghuizen worden 22 Lindes gekapt. 
Achter De Eendenkooi 23 te Dronten wordt 1 els gekapt.
Naast Melisse 46 te Dronten worden 5 esdoorns gekapt.
Voor Kruidendreef 90 – 114 te Dronten worden 12 lindes gekapt. 

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: 36-TZ-RT
2021-1147 Het gaat om een parkeervak aan Lijzijde 239 te Dronten; verzonden op 17-02-2022

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord: 36-TZ-RT.
2021-1147 Het gaat om een parkeervak aan De Regenboog 10 te Dronten; verzonden op 17-02-2022

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
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 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.


