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Datum Tijd Activiteit Locatie

12-05-22 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Het Huis van de Gemeente

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

Agenda

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 5 april 2022 tot en met dinsdag 12 
april 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0384 07-04-2022 Rietweg 55 Biddinghuizen, wijzigen van de kabelroute 
2021-1230 07-04-2022 Buitenplaats Veluwemeer kavel Y Biddinghuizen, bouwen van een woning 
2022-0129 08-04-2022 Staverdense Beek 9 Dronten, nieuwbouw woning  
2022-0236 10-04-2022 Kamille 22 Dronten, Een dakkapel plaatsen aan de achter zijde van de 

woning. 
2021-0391 08-04-2022 Ottolanderlaan 8 Dronten, Nieuw te bouwen aanbouw woning. 
2022-0395 11-04-2022 Drontermeerdijk 7 Dronten, aanpassen van het fietspad 
2022-0264 11-04-2022 Buitenkant 26 Biddinghuizen, bouwen van een dakkapel 
2022-0397 11-04-2022 Dronten kad F 972, ontrekken van grondwater aangaande 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. 
 
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 

 
2022-0097 Bremerbergweg 13 Biddinghuizen, bouwen van een werktuigenberging 
 
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 dinsdag 5 april 2022 tot en met dinsdag 12 
april 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0141 Kop Van Het Ruim 15 Dronten, plaatsen van gevelreclame V 11-04-2022 
2022-0243 Het Spaarne 36 Dronten, gewijzigd aanleggen van uitritten bij het 

bedrijfsverzamelgebouw  
V 07-04-2022 

2022-0302 Frans Halsstraat 39 Dronten, bouwen van een dakkapel V 08-04-2022 
  
* = 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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• In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt de Mosselweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer van 11 april t/m 6 mei.

• Op 21 april van 05:00 tot 20:00 uur is de Rietweg aan beide kanten afgesloten in verband met 
wegwerkzaamheden.

• Op 21 april is De Rede van 06:00 tot 16:00 uur dicht in één richting. Er wordt gewerkt aan de 
kabels en leidingen.

Werkzaamheden

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

• Van 17 tot en met 23 april wordt er gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp
• Van 24 tot en met 30 april wordt er niet gecollecteerd

Collectes

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

Uitnodiging van burgemeester
Jean Paul Gebben
Nu de coronamaatregelen niet meer van toepassing zijn, mag en kan ik de traditie van een 
ontmoeting met en tussen gedecoreerden voortzetten, en dat doe ik dan ook graag.

Van harte nodig ik u als gedecoreerde inwoner van onze gemeente (ongeacht in welke 
gemeente u de onderscheiding heeft mogen ontvangen) uit mijn gast te zijn tijdens een 
informeel samenzijn op dinsdag 26 april a.s. in het gemeentehuis van Dronten, 
waar u vanaf 14.15 uur van harte welkom bent. Bij deze bijeenkomst mogen de grote 
versierselen worden gedragen. 

Als gastspreker verwelkomen we dit jaar Drontenaar Gert Talens, die -als verhalenverteller- 
u en mij zal meenemen in een van zijn mooie verhalen (voor meer info www.gertspeelt.nl).

U kunt zich (bij voorkeur via e-mail) aanmelden bij mijn secretaresse Marleen Vos 
(m.vos@dronten.nl of telefonisch via 06-86827161). Wilt u daarbij ook aangeven of u
alleen komt of samen met een introducé(e)? 

Ik kijk ernaar uit u te mogen begroeten op dinsdagmiddag 26 april. 

Met vriendelijke groeten,
Jean Paul Gebben
burgemeester

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

Het Huis van de Gemeente
De Rede 1, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 – 16.45 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

Veilig en gezond blijven fietsen
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert samen met de ANWB een informatiedag ‘Het Nieuwe 
Fietsen’. De informatiedag vindt plaats op vrijdag 29 april van 13:00 tot en met 16:00 uur in
De Meerpaal (De Rede 80 Dronten). De dag is speciaal voor inwoners van 65 jaar en ouder van de 
gemeente Dronten.

De informatiedag bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte delen
deelnemers ervaringen met elkaar uit en er is een adviseur van het VVN aan het woord. Aan de 
hand van informatieve video’s, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. 
In het praktijkdeel kunt u met uw eigen fiets op een parcours oefenen. Onder professionele be-
geleiding wordt de reactiesnelheid, het evenwicht en de behendigheid in verschillende situaties 
geoefend. Er wordt ook uitleg gegeven over bepaalde verkeerssituaties. De fietsenmaker geeft 
uitleg over onderhoud, fietsafstelling en fietshouding. Deelname aan het praktijkgedeelte is gratis 
en niet verplicht.

Aanmelden 
Inwoners uit de gemeente Dronten kunnen zich aanmelden door te mailen naar
dronten@vvnregio.nl. Wilt u in de mail aangeven of u alleen aan het theoriedeel of ook aan het 
praktijkdeel wilt deelnemen? Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. 
Voor meer informatie en activiteiten zie dronten.vvn.nl.

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

Beste eigenaar van de boot(jes)
in de Havenkom aan de Handelsweg-Noord
Uw recreatievaartuigen zijn in niet onderhouden toestand aangetroffen op een plek waar u niet 
mag aanmeren. Helaas zullen de bootjes verwijderd moeten worden. U wordt vriendelijk verzocht 
dit zo snel mogelijk te doen.

Contact opnemen kan via het telefoonnummer 14 0321.

Energie besparen 
Huur jij en ben je benieuwd of je meer kunt besparen? Dan moet je zeker een keer lang gaan
bij het Energieloket. Bekijk de website voor de openingstijden. Daarnaast mag je hier gratis 
energiebesparende producten ophalen of een tegoedbon van € 25,-. Er zijn in totaal 400 stuks 
beschikbaar. Op = op.

Deze actie is gericht op energiebesparing in woningen. Daardoor verminderen we samen de 
CO2-uitstoot. De gemeente Dronten, Oost Flevoland Woondiensten en Energieloket Dronten 
helpen je bij het nemen van energiebesparende maatregelen in huis. 

Let op: deze actie loopt tot 31 juli 2022 of het eerdere moment tot tegoedbonnen of adviezen
op zijn. Per huishouden is één maatregel beschikbaar. Meer informatie kun je vinden op
www.energieloketflevoland.nl/gemeente/dronten


