
   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 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

Parkeergarage weer open

De parkeergarage in winkelcentrum Suydersee is sinds vorige week 
weer open! Samen met diverse winkeliers opende wethouder Irene 
Korting de opgeknapte parkeergarage. 

In de afgelopen maanden zijn de plafonds, wanden, kolommen, uitgan-
gen en trapopgangen schoongemaakt en geschilderd. Bij de uitvoering 
van de opknapbeurt waren lokale ondernemers betrokken.

Op de foto wethouder Korting met rechts van haar centrummanager 
Leo Hoksbergen en ondernemers Rebecca Dikkeschei en Marcel Slot. 
Van links naar rechts Miquel Donker, Aschwin Koggel, Noëll Venema en 
Sebo Post.

Foto: Fotostudio Wierd

Opening Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO)

Wethouder Ton Van Amerongen opent het Informatiepunt Digitale Over-
heid (IDO) in de bibliotheek in Dronten. Alle inwoners van de gemeente 
Dronten kunnen terecht in de bibliotheek voor vragen over de digitale 
overheid.

Over IDO
Sinds 1 december 2021 kunnen inwoners van de gemeente Dronten 
terecht bij FlevoMeer Bibliotheek voor al hun vragen over de digitale 
overheid. Hier is goed gebruik van gemaakt als het gaat om vragen 
rondom het coronatoegangsbewijs en het maken van afspraken bij de 
GGD. Maar ook het aanmaken van DigiD komt vaak voor. Hiervoor is 
de hulp ingeroepen van SeniorWeb. Tijdens het Digicafé, elke 1e en 3e 
donderdag van de maand, helpen zij naast vragen over computers en 
telefoons ook met het activeren van DigiD. 

Foto: Fotostudio Wierd

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.

Roelf Raterink 
van PvdA Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘De gemeenteraad van Dronten is de 
plaats waar ik wil zijn, want als je dingen 
wil veranderen dan moet je deelnemen 
aan de discussie en besluitvorming 
daarover. Voor mij is deze gemeente
een fantastische plaats om te wonen,
te werken en te recreëren.’

Wat zijn de speerpunten van de PvdA?
‘De PvdA werkt, denkt en doet vanuit de 
sociaaldemocratische gedachte, waarin solidariteit en aandacht 
voor je medemens centraal staan. Waar mensen in een minder 
sterke sociale positie worden ontzien. Waar je niet wordt uitgeslo-
ten en iedereen de kans krijgt om mee te doen. Dat is de samen-
leving waar de PvdA voor staat. Dat willen wij onder andere doen 
door de invoering van basisbanen, subsidie verstrekken aan de 
Voedselbank, goede faciliteiten voor mensen met een (mobiele) 
beperking, cultuureducatie en sport voor alle kinderen en
kortetermijnoplossingen om snel de woningnood op te lossen. 
Ook in Dronten zijn we ervan overtuigd dat we kunnen werken 
aan een gemeenschap waar iedereen zich in een prettige en
leefbare omgeving thuis kan voelen.’ 

Wat hoop je te bereiken? 
‘Een socialer Dronten, een betaalbare en
haalbare energietransitie voor iedereen en dat 
de problemen om woonruimte te verkrijgen, 
voor starters, arbeidsmigranten, statushouders 
en mensen die om welke redenen dan ook 
woonruimte zoeken, voor het grootste gedeelte 
zijn opgelost.’ 

Barry Hoogezand 
van VVD Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘Mijn vader zat vroeger bij het Korps 
Mariniers en was daarom veel in het 
buitenland. Toen ik klein was dacht ik 
altijd dat de generaals mijn vader op 
missie stuurden, maar later leerde ik 
dat het politici waren. Daarmee is voor 
mij het belang van politiek duidelijk 
geworden. Dronten was voor ons gezin 
het ‘thuisfront’, waar mijn familie sinds 
1962 woont (en ik sinds mijn geboorte in 
1986). Daarom zet ik mij vol enthousiasme lokaal in om het goede 
te behouden en onze mooie gemeente nog beter te maken.’ 

Wat zijn de speerpunten van de VVD?
‘Wij willen dat er ook ruimte komt voor toekomstige inwoners
en daarom moet het aantal woningen in onze gemeente stijgen.
Dit helpt ook onze ondernemers! Hierbij hoort ook goede bereik-
baarheid, via OV en met de auto. Met een verdubbeling van het 
aantal BOA’s willen we overlast tegengaan en de veiligheid in 
onze gemeente verhogen. Veel kosten van onze inwoners en
ondernemers stijgen, daarom moeten de lokale belastingen zo 
laag mogelijk blijven.’ 

Wat hoop je te bereiken? 
‘Wij staan positief in het leven! Wij zijn doeners met een positieve 
blik naar Dronten en de toekomst. Onze Raadsleden zijn lokaal 
enorm betrokken en actief. Zij zijn ondernemers, forens, opa of 

oma, papa of mama of student. Wij werken 
hard dat de dingen die goed gaan bij jou in de 
buurt goed blijven. En dat de dingen die beter 
kunnen, ook echt beter worden. Wij vragen om 
jouw stem en vertrouwen om de komende vier 
jaar daar hard aan te gaan werken.

Raadsvoorstel 



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

17-02-2022 19:30 - 22:30 uur Commissievergadering Online te volgen op
  in de vorm van een www.dronten.nl
  oordeelsvormende
  vergadering

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

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 2 februari 2022 tot en met 
woensdag 9 februari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2022-0132 05-02-2022 De Wierse 119 Biddinghuizen, bouwen van een schuur/fietsenhok voor tiny 

houses 
2022-0131 04-02-2022 De Kolk 28 Swifterbant, plaatsen van een pelletkachel 
2022-0133 06-02-2022 Oogstweg 5 Biddinghuizen, transformator bijplaatsten op regelstation 

Biddinghuizen met bijbehorende transformatorruimte 
2022-0141 08-02-2022 Kop Van Het Ruim 15 Dronten, plaatsen van gevelreclame 
2022-0147 09-02-2022 Hondweg 24 Dronten, kappen van bestaande singel vanwege veel zieke en 

zwakke bomen ivm gevaar 
2022-0150 09-02-2022 Visvijverweg Dronten, aanleggen van een bouwweg voor een HHD boring 

visvijverweg Kad. h 976 

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 2 februari 2022 tot en met woensdag 9 februari 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

Dossier Omschrijving  
2022-0048 De Tjonger Dronten, spitsen van de kavel met eigen uitrit. 
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 
2021-1346 De Maalstroom Swifterbant, plaatsen van een betonmortelcentrale  
2021-1435 Spijkweg 9 Biddinghuizen, bouwen van een loods t.b.v. opslag boten en agrarische 

voertuigen 
2021-0926 De Noord Dronten locatie Rikken, bouwen van 61 appartementen en 16 

eengezinswoningen  

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 3 februari 2022 tot en met 
woensdag 9 februari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

Dossier Omschrijving *Soort
besluit 

Verzonden 

2021-1084 De Schipbeek 6 Dronten, bouwen van 9 wasboxen met technische 
ruimte bij pitstop carwash 

V 03-02-2022 

2021-1264 Mosselweg 10 A Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO, 
gebruiken van het terrein als zweefvliegterrein zolang de 
windmolens nog geen luchtvaarttechnische belemmering vormen 

V 09-02-2022 

2021-1347 Hondsdraf 59 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel V 04-02-2022 
2022-0122 Harenberg 7 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar de 

maximale toegestane breedte 
V 09-02-2022 

2021-1566    Rietweg 3A Dronten, de realisatie van een tijdelijk ketenpark      V 
 t.b.v. de bouw van Windplan Groen.

* = 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.  

Voorgenomen besluiten / beschikkingen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het voornemens is omgevingsvergunning te verlenen of te 
weigeren voor het volgende: 

Dossier Omschrijving 
2021-1527 Vossemeerdijk 40 Dronten, brandveilig gebruiken van de tijdelijke extra opvangcapaciteit 

voor de locatie COA Dronten 
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 17 februari 2022 gedurende zes 
weken ter inzage. Wilt u deze inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Tevens zijn deze stukken voor een ieder toegankelijk op de website via 
www.dronten.nl (zoeken: ontwerpbestemmingsplannen) (bij vergunningen van REO) 
www.dronten.nl (zoeken: bekendmakingen Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek) (indien 
OFGV) 

Zienswijzen 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht bij ons college, 
t.a.v. team Vergunningen, Toezicht en Handhaving onder vermelding van dossiernummer.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men belanghebbende is. 

Bekendmakingen

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
2022-0114 voor de verkoop van poffertjes, wekelijks op zaterdag van 9.00 tot 18.00 aan de Wardhof A
te Dronten. Verzonden op 03-02-2022

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 voor-
zieningenrechter 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.

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.

Op de hoek De Poort en De Schutsluis (vroegere Kombuis) te Swifterbant, worden 8 Linde’s gekapt 
vanwege de realisatie van het MFC Swifterbant.

Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende meldingen 
hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Karekietweg 2: het vervangen van een groengas invoedingsstation
- Dronten, Fazantendreef 17; het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
- Dronten, De Gouwe 26D; de oprichting van een metaalbewerkingsbedrijf
- Dronten, Houtwijk 20; het plaatsen van een noodstroomaggregaat en een dieselolietank
- Dronten, De Reest 7: het uitbreiden van werkzaamheden
- Dronten, Roggebotsluis N307; de oprichting van een zand overslag
- Dronten, De Vecht 20; het plaatsen van een stikstoftank van 2000 liter

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning 
aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis van Dronten.

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

2021-1376, voor het organiseren van Dies Natalis op 24 maart 2022 aan de Kromme Rijn te Dronten, 
verzonden op 04-02-2022

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.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk


