
   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

Kijk voor meer
informatie en alle
wegwerkzaamheden op
www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Tot en met
5 maart is er een
collectevrije 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

Het beste idee van Dronten
De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat iedereen meedoet en 
meetelt. Maar meedoen in de maatschappij is voor mensen met een 
laag inkomen niet altijd vanzelfsprekend.

Jij kan daarbij helpen! 
Heb je een idee voor een workshop, project of activiteit dat verbindt en 
betrekt? Meld je dan aan bij Het beste idee van Dronten en maak kans 
op 5.000 euro. 
 
Het beste idee van Dronten roept iedereen in Dronten, Swifterbant en 
Biddinghuizen op om ideeën aan te dragen. Denk bijvoorbeeld aan
creatieve, verbindende workshops of een maatjesproject. Alles is
welkom zolang het de doelgroep ondersteunt.

Ben jij bijvoorbeeld een ondernemer en heb je een idee zonder
winstoogmerk? Of ben je betrokken bij een vereniging, school of een 
maatschappelijke organisatie? Dan kun je met jouw idee terecht bij
Het beste idee van Dronten.
 
Eénmalige opstartsubsidie
Verbind mensen met elkaar door een mooi plan en maak kans op een 
eenmalige subsidie van 5.000 euro. Hiermee kun je je idee uitwerken én 
opstarten.

Wat moet je doen?
De informatieavonden zijn op dinsdag 22 maart bij de Open Hof of op 
donderdag 24 maart voor een online bijeenkomst. De bijeenkomsten 
beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. Je kunt je
opgeven door een mail te sturen naar sociaal0321@dronten.nl.
Of mail ons direct het aanvraagformulier en geef in het kort aan wat je 
idee is en hoe je dit denkt uit te voeren.
Aanmelden kan tot vrijdag 8 april 2022.

Meer weten over het Het beste idee van Dronten en de voorwaarden? 
Kijk dan op www.dronten.nl/hetbesteideevandronten

Beginnerscursus Eerste Hulp 
Verlener start 7 maart bij EHBO 
vereniging Dronten

Op maandag 7 maart start de EHBO-vereniging Dronten de begin-
nerscursus EHBO (Eerste Hulp Verlener). Weet jij bijvoorbeeld wat je 
moet doen bij brandwonden, bewusteloosheid of een hartaanval? Het 
beschikken over EHBO-kennis kan hierbij van levensbelang zijn.

De cursus is 13 avonden en wordt gegeven volgens de richtlijnen van 
het Oranje Kruis. De cursus vindt plaats op de maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur. De lessen bestaan uit een leuke combi van theorie 
en praktijk. Een docent behandelt de lesstof en door oefenen leer je hoe 
te handelen. De cursus wordt afgesloten met een examen, waarna je, 
indien je dit examen met succes aflegt, EHBO-er mag noemen.

Onderwerpen zijn onder andere: reanimatie en bediening van een
AED, bewusteloosheid, ‘Stop de bloeding’, wonden en kneuzingen, 
botbreuken/ontwrichtingen en EHBO bij kinderen.

Aanmelden kan via www.ehbodronten.nl.

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.

Siert Jan Lap 
van CDA Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘Tijdens mijn studie Communicatie & 
Openbaar Bestuur ben ik geïnteresseerd 
geraakt in de politiek. Politieke keuzes 
en besluiten hebben direct of indirect 
invloed op onze directe leefomgeving. 
Het is heel gemakkelijk om commentaar 
te leveren vanaf de zijlijn; liever ga ik 
aan de slag om me in te zetten voor mijn idealen. Daarom heb ik 
me in 2014 verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad. Na vier 
jaar fractievoorzitterschap heb ik van de fractie en het bestuur het 
vertrouwen gekregen om de lijst aan te voeren.’

Wat zijn de speerpunten van CDA?
‘Als CDA werken we vanuit onze christelijk sociaaldemocratische 
waarden. Ieder mens moet naar vermogen mee kunnen doen aan 
de samenleving, indien nodig gesteund door de overheid. 
Onze speerpunten voor Dronten zijn:
1.   Een MKB-vriendelijke gemeente;
2.   Voldoende betaalbare woningen bouwen voor jong en oud; 
3.   Een groene en duurzame leefomgeving;
4.   Gelijke kansen in onderwijs, werk en een betaalbare 

energietransitie;
5.   Perspectief voor het buitengebied;
6.   Vrijetijdsagenda voor de gemeente Dronten;
7.   Een veilige en leefbare buurt.’

Wat hoop je te bereiken? 
‘Het zou geweldig zijn als de dienstverlening en het onderling 
vertrouwen tussen overheid en haar inwoners op een hoger 
niveau komt. De overheid staat ten dienste van haar inwoners en 
niet andersom. Dronten mag groeien tot een schaal die bij ons 

past. Als CDA denken we aan maximaal 65.000 
inwoners, omdat we het groene en dorpse karak-
ter van onze dorpskernen graag willen behou-
den. Met een Actieplan willen we knelpunten op 
de woningmarkt snel aanpakken, zodat het vinden 
van een betaalbaar huis mogelijk blijft voor onze 
eigen inwoners.’ 

Peter Duvekot 
van SP Dronten

Waarom ben je lijsttrekker? 
‘Als lokaal volksvertegenwoordiger kan 
ik me bezighouden met zaken die ons 
dorp direct aan gaan. Het is voor mij 
veel meer tastbaar dan de provinciale of 
landelijke politiek. Ik weet dat ik op deze 
plek voor de gemeente echt iets kan 
betekenen. Dronten is een ambitieuze 
jonge gemeente die haar vel aan het 
afschudden is en groeit naar meer kwali-
teit binnen haar eigen identiteit.’ 

Wat zijn de speerpunten van de SP?
‘We zijn een partij die naast de mensen staat met raad en daad. 
Ook buiten de verkiezingstijd. Onze hulpdienst heeft al veel men-
sen (verder) op weg geholpen en zaken aan de kaak kunnen stel-
len. De SP roept het al jaren: we willen dat iedereen die iets met 
de gemeente te maken heeft op een nette en vooral menselijke 
manier behandeld wordt. Geen standaard reacties, lange wacht-
tijden, protocollen waar je aan moet voldoen en vooral niet meer 
behandeld worden als een nummer. Dit vraagt om een denkom-
slag en een hele andere cultuur. Daarnaast willen wij betaalbare 
koop- en huurwoningen. De winkelcentra uitbreiden met nieuwe 
en levendige functies. Wij denken na over nieuwe oplossingen 
voor een goed klimaat, maar waken er tegelijk voor dat niemand 
de dupe wordt van onbetaalbare maatregelen en eisen.’

Wat hoop je te bereiken? 
‘Dat mensen verschil merken als ze contact hebben met de 
gemeente. Of het nu gaat om het aanvragen van een rijbewijs, 
vergunning of uitkering. In de coalitie gaan we de dienstverlening

direct verbeteren door oude dossiers her-
nieuwd op te pakken. Als we in de oppositie 
komen, slijpen we de messen en zorgen we 
dat er met iedereen in onze gemeente rekening 
wordt gehouden.’

Raadsvoorstel 



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

24-02-22 19:30 - 22:30 uur Commissievergadering Online te volgen op
  in de vorm van een www.dronten.nl
  oordeelsvormende
  vergadering.

24-02-22 14:30 - 15:50 uur Geweigerde omgevingsvergunning Het Huis van de
  voor huisvesting 48 arbeidsmigranten Gemeente
  in bestaande bebouwing aan de
  Roodbeenweg 17 te Dronten.

24-02-22 15:30 - 16:15 uur Afwijzing handhavingsverzoek tegen Het Huis van de
  het gebruik van de terreinen van en Gemeente
  door Staatsbosbeheer als genenbank 
  en kwekerij.

24-02-22 16:15 - 17:15 uur Verleende omgevingsvergunning voor Het Huis van de
  het uitbreiden van een recreatiewoning Gemeente
  op het perceel Bijsselseweg 11 (119)
  te Biddinghuizen.

24-02-22 17:15 - 18:00 uur Opgelegde last onder dwangsom wegens Het Huis van de
  het in strijd met het bestemmingsplan Gemeente
  gebruiken van de loods op het adres
  De Kil 46 te Swifterbant. Afwijzing verzoek
  opschorting opgelegde last onder dwangsom.

03-03-22 19:30 - 23:00 uur Commissievergadering 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 9 februari 2022 tot en met 
woensdag 16 februari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0151 09-02-2022 Smederij 112 Dronten, uitbreiden van de woning en verplaatsen van de 

entree  
2022-0155 10-02-2022 De Dagmaat 87 Dronten, plaatsen van 2 dakkapellen op de voor- en 

achtergevel 
2022-0157 13-02-2022 De Wierse 111 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house 
2022-0163 14-02-2022 Harenberg 3 Biddinghuizen, verbreden van de oprit met de maximaal 

toegestane maat 
2022-0165 15-02-2022 Dreef 26 Biddinghuizen, bouwen van een dakkapel 
2022-0172 15-02-2022 De Wierse 113 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house 
2022-0173 16-02-2022 Manegelaan 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
 
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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 10 februari 2022 tot en met 
woensdag 16 februari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1243 Zwarte Water Dronten bouwen van 4 bedrijfspanden  V 15-02-2022 
2021-1384 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house (als 

onderdeel van het project tiny house) aan de wierse biddinghuizen 
V 15-02-2022 

2021-1412 Buitenkant 8 Biddinghuizen, voor het wijzigen en verduurzamen 
van de buitenzijde van de woning 

V 14-02-2022 

2021-1435 Spijkweg 9 Biddinghuizen, bouwen van een loods t.b.v. opslag 
boten en agrarische voertuigen 

V 15-02-2022 

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

V 16-02-2022 

2021-1515 De Hunze 4 Dronten, uitbreiden van het bedrijfspand V 15-02-2022 
2021-1533 Waterpas 8 Dronten, plaatsen van een dakkapel VV 16-02-2022 
2021-1559 De Wierse Biddinghuizen, tijdelijk bouwen van een tiny house op 

wielen 
V 11-02-2022 

2021-1563 IJsselmeerdijk, verschuiven en bouwen van een nieuwe 
turbinepositie 

V 10-02-2022 

022-0002 Bijsselseweg 11 61 Biddinghuizen, plaatsen van een serre V 15-02-2022 
2022-0031 Komijn 39 Dronten, vervangen van een kanteldeur voor een kozijn V 15-02-2022 
2022-0096 De Tjonger 6 Dronten, wijzigen van de situatie, plaatsen van een 

erfafscheiding en aanleggen van een extra uitrit  voor bouw van 
het bedrijfsverzamelpand 

V 10-02-2022 

 
* = 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

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: 
27-BX-XT
2022-0113 Het gaat om een parkeervak aan Peterhof 61 te Dronten; verzonden op 15-02-2022

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 beschik-
king aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van burge-
meester en wethouders, t.a.v.  team  Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Vergunningen, Toezicht en Handha-
ving 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

Inloopspreekuur OV-reisadvies
De provincies Overijssel, Gelderland en 
Flevoland vinden dat het openbaar vervoer 
voor iedereen makkelijk en toegankelijk 
moet zijn.  Reizen met het openbaar vervoer 
biedt veel voordelen, maar is niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers met veel kennis van het OV, 
bieden hierbij de helpende hand.  
 
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren 
op locatie geven zij advies en tips aan 
55-plussers over het reizen met trein of bus. 
Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer 
zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren
dat reizen met het openbaar vervoer niet 
moeilijk is. Door het te doen, blijkt het alle-
maal mee te vallen! Een uitje naar familie of 
een bekende, een bezoek aan het museum 
of een controle in het ziekenhuis is dan geen 
probleem meer.

Het inloopspreekuur is bij de Meerpaal.
Het adres is de Rede 80-82 in Dronten.
Het inloopspreekuur is op woensdag
2 maart van 10.00 tot 11.30 uur.  
  
Telefonisch spreekuur  
Voor wie liever telefonisch contact opneemt, 
kan bellen met een OV-ambassadeur tijdens 
het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten 
OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of 
via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer:
038 – 303 70 10.   
  
Maandag t/m vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie en alle activiteiten:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   


