
   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 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 7 tot 21
februari zijn de dijkwegen
naar Zeewolde (N707) en
Biddinghuizen (N306)
volledig afgesloten. Voor het
verkeer betekent dat voor deze 
richtingen een omleiding via 
de N302 Ganzenweg naar de 
N305 Gooiseweg waar via 
borden de juiste richting wordt 
gewezen.

Van 7 tot en met 18 februari 
zijn er wegwerkzaamheden 
aan Fokkestraat en Stuur-
boord. De weg gaat dicht in 
beide richtingen voor onder-
houd. 

Van 18 tot 25 februari zijn er 
rioleringswerkzaamheden
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 6 tot
19 februari is er
een collecte vrije 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

Nieuwe schapen

In de buurt van de plek waar even De Polderpioniers hebben 
mogen staan zijn nu schaapjes geplaatst van de kunstenaar Van 
Swieten Kunstobjecten uit Leersum. 
Het idee om in de dierenweide een kunstwerk terug te plaatsen 
kwam van buurtbewoners Peter de Wit (links op de foto), en 
mevrouw Keizer. Wethouder Ton van Amerongen kwam een kijkje 
nemen.

Interview met Johan van GBLT 
over WOZ-waarde
“Het mooie aan mijn werk voor GBLT, 
is dat ik me kan inzetten voor men-
sen,” vertelt Johan van Scherpenzeel, 
manager Waarderen.
“Dat klinkt misschien gek, want GBLT 
is een belastingorganisatie.
En belastingen betalen is voor 
niemand leuk. Maar bij GBLT doen 
we ons best om het regelen van uw 
belastingzaken voor u zo eenvoudig 
mogelijk te maken.”

WOZ-waarde
Zelf ben ik met mijn afdeling Waarde-
ren verantwoordelijk voor de WOZ-waarde, die op het aanslagbiljet van 
GBLT staat. Het berekenen van de WOZ-waarde heeft heel wat voeten in 
de aarde. We moeten informatie verzamelen, verkoopcijfers onder-
zoeken, huizen van buiten controleren en nog veel meer. Doordat GBLT 
zich helemaal richt op lokale belastingen, hebben we daarvoor veel 
kennis in huis.

Ervaren medewerkers
Op mijn afdeling werken opgeleide, ervaren medewerkers, die hun 
werk goed uitvoeren. De onafhankelijke toezichthouder, de Waarde-
ringskamer, heeft GBLT daarom beoordeeld met vier sterren.

Bezwaar
Is uw WOZ-waarde anders dan u had verwacht? Dan helpen we u graag 
verder. U kunt via Mijn Loket op onze website uw taxatieverslag bekij-
ken. Als u het er niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken bij GBLT. 
Komt u er niet uit? Dan kunt u ons bellen. Wij beantwoorden graag uw 
vragen.”

Aanmelden als stembureaulid
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 verkie-
zingen 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.

Woensdag 2 februari was het startmoment van de bouw van project ‘De 
Kroon van Dronten’ aan het Koning Willem Alexander plein. Wethouder 
van Amerongen was daarbij aanwezig. De start is een belangrijke stap 
voor ontwikkeling van het Hanzekwartier.

Foto: Fotostudio Wierd

Foto: Fotostudio Wierd

Start bouw 'De Kroon van Dronten'



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

09-02-2022 20:00 - 22.15 Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

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 26 januari 2022 tot en met 
woensdag 2 februari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0096 26-01-2022 De Tjonger 6 Dronten, wijzigen van de situatie, plaatsen van een 

erfafscheiding en aanleggen van een extra uitrit  
2022-0097 27-01-2022 Bremerbergweg 13 Biddinghuizen, bouwen van een werktuigenberging 
2021-1544 28-01-2022 De Reest Dronten, bouwen van een bedrijfspand, aanleggen van een uitrit 

en plaatsen van gevelreclame, Kad. sectie K 3326  
2022-0104 28-01-2022 De Maalstroom Swifterbant, bouwen van een opslagruimte Kad. sectie G 

3118 
2022-0105 28-01-2022 Buitenplaats Veluwemeer, bouwen van een nieuwe woning in het  

plangebied Buitenplaats Veluwemeer  
2022-0122 01-02-2022 Harenberg 7 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar de maximale 

toegestane breedte 
2022-0123 02-02-2022 Hondweg 4 Dronten, Betreft een aanpassing in de situatie tekening. 
  
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 26 januari 2022 tot en met woensdag 2 februari 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1491 De Vendelier 64 Swifterbant, uitbreiden van de woning en plaatsen van een 

veranda/fietsenstalling  
 
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 

 
2021-1485 Hondweg 29 Dronten, wijzigen van de uitrit, deels dempen van de sloot en kappen van 

bomen in de tussensingel 
2021-1216 Bijsselseweg 3 96 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning en plegen van 

onderhoud 
2021-1511 Palingweg kavel M30 Dronten, verbreden van een uitrit  
2021-1415 Sassenpoort Dronten, tijdelijk plaatsen van bouwborden op verschillende locaties: 

Rivierendreef, kruising de Linge-Bruggepoort  
2021-1383             De Wierse 101 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house 
 
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 27 januari 2022 tot en met 
woensdag 2 februari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1063 Oudebosweg 35 Dronten, uitdunnen van de erfsingel vanwege 
overhangende bomen bij gebouwen en kopakker 

G 27-01-2022 

2021-1263 Roodbeenweg 17 u9 Dronten, realiseren van tijdelijke huisvesting 
32 arbeidsmigranten 

V 27-01-2022 

2021-1326 Hanzekade 148 Dronten, een wijziging op een reeds eerder 
verleende omgevingsvergunningen. Betreft een aanpassing op het 
appartementencomplex de silo  hanzekade 82 - 148  

V 31-01-2022 

2021-1398 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house V 31-01-2022 
2021-1422 Olsterweg 11 Dronten, terugplaatsen van het nieuwe dak  V 02-02-2022 
2021-1468 Kampweg 26 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel G 02-02-2022 
2021-1522 Spijkweg 15 Biddinghuizen, vervangen van bestaand hekwerk V 02-02-2022 
2021-1571 Herfst 15 Dronten, wijzigen van de garage in werkruimte en 

berging en wijzigen van de kozijnen 
V 28-01-2022 

2022-0066 Lancasterdreef 21 Dronten, plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak 

V 01-02-2022 

  
* = 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.  
 
 
 

Bewust houtstoken

Bekendmakingen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij het voornemen hebben 
een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor:
Omschrijving: Oprichten van een onbemand tankstation
Aanvrager: OK Oliecentrale B.V.
Locatie:  De Kolk 29 in Swifterbant

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn vanaf 1 februari 2022 tot en met
14 maart 2022 voor iedereen in te zien. In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19
is het niet mogelijk om de stukken in te zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal 
opgevraagd worden bij de gemeente Dronten, gemeente@dronten.nl of via de website www.dronten.nl 
of telefoonnummer 14 0321.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.
Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten. 
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV
telefoonnummer 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

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: Z2021-012719

Vooraankondiging en terinzagelegging 
voorontwerp besluiten bestemmingsplan 
Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij besluiten voorbereiden voor het plan ‘Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)’. Dit plan is gelegen 
in de hoek aan de Bisonweg en de Bosweg te Swifterbant. Het plan maakt de realisatie van een nieuw 
landgoed, met natuurontwikkeling en nieuwe recreatiemogelijkheden, 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 het voorontwerp bestemmingsplanplan Landgoed Artemis 
Swifterbant (D4016) ter inzage ligt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken inzien van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 bij:
•  de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak; 
•  www.dronten.nl. 
•  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. Schaeken via het telefoonnummer 14 0321.

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 voor het innemen van een standplaats:

Verleend
(Dossier) voor de verkoop van Surninaamse etenswaren wekelijks op dinsdag van 9.00 tot 18.00 aan
de De Schans A te Dronten. Verzonden op 02-02-2022

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.

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 formu-
lieren. 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.


