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Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

Datum Tijd Activiteit Locatie

30-03-22 19:30 - 21:00 uur Raadsvergadering Het Huis van de Gemeente

31-03-22 20:00 - 22:15 uur Hoorzitting commissie Het Huis van de Gemeente
  bezwaarschriften kamer
  Algemene zaken:
  Bezwaar tegen bouw van
  fustenopslag Tarpanweg 25
  te Swifterbant

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)

Agenda

Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Op zaterdag 9 april 2022 zal de tiende editie van de wielerwedstrijd De Zuiderzeeronde plaats-
vinden.  De Zuiderzeeronde bestaat in 2022 uit een wedstrijd voor de categorie elite dames (start 
09:30 uur) en elite mannen (start 13:45 uur). Er zal gestart worden vanaf het Meerpaalplein in 
Dronten. Er zal gefinisht worden op de Jupiterweg in Dronten.
Om dit wielerevenement op een veilige manier te laten verlopen kan het zijn dat u op deze dag 
tussen 09:15 uur en 13:00 uur en tussen 13:45 en 17:30 uur even moet wachten. Naar verwachting 
zal de hinder niet langer duren dan tien minuten. 

Wij willen u vragen de verkeersregelaars te respecteren en hun aanwijzingen op te volgen! 

Meer informatie over de wielerronde, de routes en de start- en eindtijden vindt u op:
www.zuiderzeeronde.nl

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij een
omgevingsvergunning onderdeel milieu hebben verleend voor:

Omschrijving : Oprichten van een onbemand tankstation
Aanvrager  : OK Oliecentrale B.V.
Locatie   : De Kolk 29 in Swifterbant

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van 29 maart 2022 tot en met 2 mei 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: 140321.

Beroep 
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kan tijdens een periode van zes weken beroep 
aangetekend worden tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroep-
schrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep 
(motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het 
aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van 

dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen. 
Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl.

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

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

2022-0140,  Visvijverweg 32 Swifterbant, organiseren van de tulpenloop op 16 april 2022,
verzonden op 16-03-2022 

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:
- Hondweg 8 Dronten, verzonden op 14-03-2022
- Oudebosweg 39 Dronten, verzonden op 23-03-2022. 

Geldig van 01-10-2022 t/m 30-04-2027

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 telefoon 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de 
beschikking 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 beschik-
king wil voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de 
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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 maart 2022 tot en met 
woensdag 23 maart 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0290 17-03-2022 Visvijverweg Kad.sectie H 976 en H 547, gewijzigd aanleggen van een 

bouwweg tbv hdd boring, wijziging betreft tenaamstelling en wijzigen van 
tijdelijke uitweg 

2020-1121 18-03-2022 De Poort 21 Swifterbant, bouwen van een MFC en appartementen 
2022-0297 18-03-2022 Sint Jorisgilde 7 Dronten, realiseren van een inbouw mini zwembad met 

veranda en schuur 
2022-0302 21-03-2022 Frans Halsstraat 39 Dronten, bouwen van een dakkapel 
2022-0310 22-03-2022 Harenberg 61 Biddinghuizen, verbreden van de inrit 
2022-0311 22-03-2022 Smederij 124 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0313 23-03-2022 Wijngaard 93 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0314 23-03-2022 Smederij 118 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. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 16 maart 2022 tot en met woensdag 23 maart 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0001 De Amazone 3 Dronten, plaatsen van een houten schutting met betonnen palen  
2022-0266 Biddinghuizen Kad sectie B 1987, slopen van windturbine de windroos 1 x enercon 

e66kad.  
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 maart 2022 tot en met 
woensdag 23 maart 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1513 Scoutingpad 12 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels ro 
(levensloopbestendig maken van de woning) 

V 21-03-2022 

2022-0073 De Wierse 107 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house V 21-03-2022 
2022-0094 Bijsselseweg 3 194 Biddinghuizen, uitbouwen van bestaande 

vakantiewoning 
V 23-03-2022 

2022-0174 De Mutsaet 10 Dronten, bouwen van een woning V 21-03-2022 
2022-0191 Fuikhoren 41 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel V 17-03-2022 
2022-0213 Karel Appelstraat 66 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 17-03-2022 
2022-0214 Bosanemoon 23 Swifterbant, aanpassen van de trottoirband van 

de oprit 
V 23-03-2022 

2022-0242 Het Dolomiet 25 Swifterbant, vervangen van een kozijn aan de 
voorzijde 

V 23-03-2022 

2022-0286 Harenberg 11 Biddinghuizen, verbreden van de inrit V 23-03-2022 
2021-1520 Ketelweg 29 Dronten, bouwen van een nieuwe bedrijfswoning V 18-03-2022 
 
* = 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.  
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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

Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa waaronder Nederland. Onge-
veer honderd jaar geleden werd de plant in Nederland als sierplant binnengebracht. De plant is 
niet giftig en vermeerdert zich gemakkelijk, verdringt andere plantensoorten die in Nederland 
thuishoren en heeft daarom negatief effect op biodiversiteit. Door de enorme groeikracht van 
de wortelstokken kan de plant ook schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en 
funderingen van bijvoorbeeld woningen.  Daarom bestrijdt de gemeente Japanse duizendknoop 
en vraagt uw hulp daarbij.

Hoe herken je Japanse duizendknoop?
Japanse duizendknoop is te herkennen aan de mooie regelmatige verdeling van het blad. De 
bladeren zijn frisgroen en staan om en om op de stengel. Van augustus tot oktober heeft de plant 
witte bloemen. De stengel heeft een zigzag patroon en rode vlekjes. Voor meer kenmerken en 
foto’s zie www.dronten.nl/duizendknoop

Samen voorkomen en bestrijden
Samen met inwoners wil de gemeente Dronten verdere verspreiding van de Japanse duizend-
knoop voorkomen en de aanwezige planten bestrijden. Door plantresten bij het restafval te doen 
voorkomt u verdere verspreiding.
De plant kan op verschillende manieren worden bestreden. Afhankelijk van de standplaats kiezen 
wij per locatie een passende aanpak. We maken daarbij een keuze uit uitgraven, uittrekken, her-
haaldelijk afmaaien of chemische bestrijding.

Heb je een Japanse duizendknoop in je tuin staan? Ga dan naar www.bestrijdingduizendknoop.nl 
om te kijken wat je kunt doen. Zie je de plant in je buurt? Meld de locatie dan via www.donten.nl/
melding of geef het telefonisch door via 14 0321.

Ondersteuning aanvragen
bij de gemeente
In de gemeente Dronten willen we dat iedereen meedoet en meetelt. Om dat te 
bereiken, gebeurt er veel in onze gemeente. Iedere maand vertellen we in deze 
rubriek hier meer over. Vandaag vertellen we u meer over de hulp van de
gemeente. Wat gebeurt er als u ondersteuning aanvraagt bij de gemeente?

Heeft u voor uzelf of voor een ander een vraag over zorg, ondersteuning, opvoeding, 
opgroeien, werk of inkomen? We vragen u dan om eerst met uw familie en vrienden 
te kijken naar een oplossing. Ook zijn er in de gemeente veel organisaties, die hulp 
bieden. Een handig overzicht van deze organisaties, vindt u op onze website.

Aanvragen van ondersteuning bij de gemeente
Komt u er met uw netwerk en andere organisaties niet uit? Dan kunt u bij de gemeente 
terecht voor ondersteuning. Vraag de ondersteuning aan via een afspraak bij de balie, 
telefonisch, per e-mail of per brief.

Wat gebeurt er daarna?
Na uw aanvraag of melding nodigen wij u uit voor een gesprek. U mag het gesprek 
alleen voeren, maar het is ook mogelijk om iemand mee te nemen. Bijvoorbeeld een 
partner, familielid, vriend of cliëntondersteuner. Als u zelf een persoonlijk plan of een 
familiegroepsplan heeft gemaakt, bespreken wij dit plan met u. In zo’n plan beschrijft u 
welke ondersteuning volgens u nodig is.

Planbijeenkomst
Soms stellen we voor om een planbijeenkomst te organiseren. Wij vragen dan aan u 
wie u graag zou willen uitnodigen en helpen u deze mensen te vragen. Het gaat dan 
om mensen die ook graag willen dat het goed met u gaat. Bijvoorbeeld familieleden, 
buren of vrienden, maar ook eventuele hulpverleners. Met elkaar zoeken we tijdens de 
planbijeenkomst naar een oplossing. 

In alle situaties kijken we samen met u welke ondersteuning u nodig heeft en of deze 
beschikbaar is. We geven u informatie over de regels en de werkwijze. En we zorgen 
ervoor dat deze zo eenvoudig mogelijk zijn.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op dronten.nl onder de kop Zorg, Jeugd en Werk. Of bel met een gids
(Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugd), bereikbaar
via 14 0321.

• Van 7 maart tot 7 mei wordt er een nieuwe rotonde aangelegd op het kruispunt van de 
Biddingringweg en de Dronterweg. Tijdens het werk zijn het kruispunt en de delen waar 
gewerkt wordt afgesloten voor het wegverkeer.

• 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.

• Van 17 maart tot 8 april gaat de Harenberg in Biddinghuizen dicht in beide richtingen. 
De Harenberg zal in fases van definitief straatwerk worden voorzien.

Werkzaamheden

Kijk voor meer informatie en alle wegwerkzaamheden op www.dronten.nl/wegwerkzaamheden 
en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• Van 27 maart tot en met 2 april wordt er gecollecteerd voor ZOA.
• Van 3 tot en met 9 april wordt er gecollecteerd voor Fonds Gehandicaptensport.

Collectes

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



Gemeente Dronten 
Postadres:
Postbus 100, 8250 AC Dronten
E-mail: gemeente@dronten.nl
www.dronten.nl

Gemeentehuis 
De Rede 1, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 – 17.00 uur 
Maak eerst een afspraak (online of telefonisch) of
vraag een product of dienst aan via www.dronten.nl

Gemeentewerf
De Reest 3, Dronten
Telefoonnummer 14 0321. 
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

Milieustraat
De Schipbeek 30, Dronten 
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden werkdagen: 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 08.00 – 13.00 uur

facebook.com/gemeentedronten@VolgDronten Gemeentedronten WhatsApp: (06) 51 849 073

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

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.

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de 
Nederlandse overheid het luchtalarm. Zo ook maandag 4 april 
aanstaande. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 
26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, 
is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en 
ramen en deuren sluiten.

Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April
At 12.00 noon on the first Monday of every month the public warning 
sirens are tested all over the Netherlands. The next test will be on 
Monday 4 April at 12.00. The sirens will sound for 1 minute and 
26 seconds. There is nothing to worry about and you don’t have to do 
anything.

If the sirens sound for longer and repeatedly, it means that there is an 
emergency of some kind. Go inside immediately and close all doors 
and windows. 

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах 
випробування повітряної тривоги. 
Кожного першого понеділка місяця о 12:00 уряд Нідерландів 
тестує сповіщення повітряної тривоги. Так само буде і в понеділок, 
4 квітня. Звук сирени повітряної тривоги триває 1 хвилину 
26 секунд. Це не означає що щось трапилося - вам не потрібно 
нічого робити.

Коли сирени лунають довше і кілька разів поспіль, тільки тоді це 
означає виникнення надзвичайної ситуації. У цьому разі потрібно 
негайно зайти всередину, закрити вікна та двері.

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги 
Каждый первый понедельник каждого месяца в Нидерландах 
проводится проверка работы воздушной тревоги. Такой тест 
произойдет и в начале следующего месяца, 4 апреля. Сигнал 
воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только 
тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, 
значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее 
помещение и закрыть окна и двери. 

Maandag 4 april om 12.00 uur 
test luchtalarm
Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах випробування 
повітряної тривоги. 

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de 
Nederlandse overheid het luchtalarm. Zo ook maandag 4 april 
aanstaande. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 
26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, 
is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en 
ramen en deuren sluiten.

Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April
At 12.00 noon on the first Monday of every month the public warning 
sirens are tested all over the Netherlands. The next test will be on 
Monday 4 April at 12.00. The sirens will sound for 1 minute and 
26 seconds. There is nothing to worry about and you don’t have to do 
anything.

If the sirens sound for longer and repeatedly, it means that there is an 
emergency of some kind. Go inside immediately and close all doors 
and windows. 

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах 
випробування повітряної тривоги. 
Кожного першого понеділка місяця о 12:00 уряд Нідерландів 
тестує сповіщення повітряної тривоги. Так само буде і в понеділок, 
4 квітня. Звук сирени повітряної тривоги триває 1 хвилину 
26 секунд. Це не означає що щось трапилося - вам не потрібно 
нічого робити.

Коли сирени лунають довше і кілька разів поспіль, тільки тоді це 
означає виникнення надзвичайної ситуації. У цьому разі потрібно 
негайно зайти всередину, закрити вікна та двері.

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги 
Каждый первый понедельник каждого месяца в Нидерландах 
проводится проверка работы воздушной тревоги. Такой тест 
произойдет и в начале следующего месяца, 4 апреля. Сигнал 
воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только 
тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, 
значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее 
помещение и закрыть окна и двери. 

Maandag 4 april om 12.00 uur 
test luchtalarm
Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах випробування 
повітряної тривоги. 

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги


