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Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij op verzoek
maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben
opgelegd voor:
Omschrijving : Ontheffing plaatsen vetafscheider en slibvangput
Aanvrager : Pizzeria Potenza
Locatie : Verlengde Baan 6 in Biddinghuizen
Verzenddatum : 24 maart 2022

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende gegevens zijn 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.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum.
Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van gemeente
Dronten, Bezwaarschriftencommissie, Postbus 100 8250 AC Dronten

Voorlopige voorziening
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, o.v.v.
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden
aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. 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: Z2022-003452

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben voor:

Omschrijving : Verandering pluimveehouderijbedrijf
Aanvrager : R.J.M. Custers
Locatie : Harderringweg 17 in Biddinghuizen
Datum ontvangst : 30 maart 2022

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de 
aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2022-005231

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor:
Omschrijving : Inzameling en tijdelijke opslag van afval uit dierenartsenpraktijken
Aanvrager : Dierenuitvaartzorg Nederland B.V.
Locatie : De Maalstroom 15 Swifterbant
Verzenddatum : 24 maart 2022

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn 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.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum.
Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Dronten, Bezwaarschriftencommissie, Postbus 100 8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
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,
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden
aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. 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 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2021-015217
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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 23 maart 2022 tot en met 
woensdag 30 maart 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0317 23-03-2022 De Morinel 280 Dronten, deels verwijderen van een draagmuur ivm 

 plaatsen van een nieuwe keuken 
2022-0320 24-03-2022 De Noord 70 Dronten, aanpassen van gevels en reclame-uitingen 
2022-0324 27-03-2022 De Wierse 20 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar de maximaal 

toegestane breedte 
2022-0337 29-03-2022 Dronterweg 29 Dronten, bouwen van 2 variantloodsen 
2022-0345 29-03-2022 Forint 18 Dronten, uitbreiden van de woning tot de erfgrens 
2022-0028 30-03-2022 Bloemezoom kavel K17 Swifterbant, plaatsen van een tijdelijke woonunit 
  
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 24 maart 2022 tot en met 
woensdag 30 maart 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0131 De Kolk 28 Swifterbant, plaatsen van een pelletkachel V 30-03-2022 
2022-0147 Hondweg 24 Dronten, kappen van bestaande singel vanwege veel 

zieke en zwakke bomen ivm gevaar 
G 30-03-2022 

2022-0268 Roodbeenweg Kad. Sectie B 2147 Dronten, aanleggen van een 
uitrit  

V 29-03-2022 

2022-0310 Harenberg 61 Biddinghuizen, verbreden van de inrit V 30-03-2022 
  
* = 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

Afscheid gemeenteraad
De oude raad van Dronten nam met veel waardering afscheid van acht van hun raadsleden. 
Burgemeester Gebben reikte in de vergadering bovendien een Koninklijke onderscheiding uit 
aan twee van de vertrekkende raadsleden. Namelijk aan Marianne Witteveen (ChristenUnie. Op de 
foto links van de burgemeester) en Suzanne Stoop (PvdA. Op de foto rechts van de bgm). Beiden 
zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Daarnaast is afscheid genomen van mevr. Annemarie van Huffel-De Graaf (Leefbaar Dronten, 
linksachter bgm), Frans Rietveld (SP, rechts naast haar), Paul Gach en Paul Zuurendonk (VVD. Vier-
de en vijfde van links), Theo Vullink en Remco de Maaijer (VVD. Negende en dertiende van rechts).

• In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt de Mosselweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer van 11 april t/m 6 mei.

Werkzaamheden

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

• Van 3 tot en met 9 april wordt er gecollecteerd voor Fonds Gehandicaptensport.
• Van 10 tot en met 16 april wordt er gecollecteerd voor Hartstichting.

Collectes

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

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.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Op 30 maart is in de raadzaal van gemeente Dronten is de nieuwe gemeenteraad van Dronten 
geïnstalleerd. Nieuw in de gemeenteraad zijn Peter van Bergen, André Idzinga en Marjan van der 
Harst (Leefbaar Dronten), Ton van Amerongen (VVD), Rien de Groot (ChristenUnie), Jeanet Jonker 
(SP) en Roelf Raterink en Sandra Nobel (PvdA). 

Ton van Amerongen en Peter van Bergen vervullen naast hun raadslidmaatschap ook de functie 
van wethouder. Zodra de coalitieonderhandelingen zijn afgerond wordt bekend of en welke 
raadsleden mogelijk in een nieuw college gaan deelnemen. 

Fractievoorzitter Siert Jan Lap (CDA) heeft vorige week al namens alle partijen aangekondigd
op welke wijze zij invulling willen geven aan het proces. De nieuwe gemeenteraad heeft daar
30 maart twee informateurs voor benoemd.

Hoeksteen
Onze stadsdichter Marjolein Westendorp is weer druk bezig geweest! Ze heeft dit keer een ge-
dicht geschreven over de Hoeksteen in Swifterbant. Een klokkentoren met een prachtig verhaal.

Hoeksteen 
Daarboven is waar zij leeft en zweeft 
Ze ziet ons vanuit haar gewichtige toren 
Waaruit ze haar gonzende klanken geeft 
Afgenomen maar nooit verloren 

Maria, prachtige Middeleeuwse dame in het nu 
Onder jouw toeziend oog houden wij dienst én mis 
Samenwerkend aan het collectieve individu 
Waarvoor hopelijk ooit wereldwijd een toekomst is 

Vele klokken moesten op konvooi 
Van muziekbrenger naar geweldsinstrument 
Aan de Duitse overmacht ten prooi 
Niet eens meer veilig als monument 

Jouw reis ging op Hoop van Zegen 
Met een onervaren kapitein 
Liep jij vast op de waterwegen 
Alsof het zo heeft moeten zijn 

Door Nederlandse durf en verzet 
Is de berging nooit doorgegaan 
Jaren sliep zij op haar zeebed 
Totdat zij weer op mocht staan 

Je nieuwe plek was op het nieuwe land 
Met volle trots draag jij jouw verhaal 
Het boegbeeld van Swifterbant 
De dame geklonken uit metaal

© 2022, Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten 
Kijk op Youtube voor de prachtige geschiedenis die ten grondslag ligt aan dit gedicht.
Youtube: Stadsdichter Dronten de Hoeksteen

We gaan De Oost opknappen
In de periode mei tot en met juli wordt De Oost in Dronten opnieuw ingericht. Het gaat om het 
stuk tussen de kruising Aakstraat - De Rede tot de vernieuwde aansluiting op de Fazantendreef. 

Inloop(na)middag
Kom woensdag 13 april tussen 15.00 en 20.00 uur naar de inloop(na)middag. De inloopmiddag is 
aan het grasveldje langs De Oost, tussen de afslagen met de Lijzijde (naast De Oost 50).

Meer weten?
Ga naar de inloop(na)middag of kijk op www.dronten.nl/deoost

De openingstijden van het gemeentelijk 
KCC veranderen per 8 april 
Het KlantContactCentrum (KCC) is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van
09.00-17.00 uur. Op vrijdag veranderen de openingstijden: het KCC is dan bereikbaar van 09.00 
tot 12.30 uur. Het Huis van de Gemeente en de balies van burgerzaken blijven wel geopend op 
vrijdagmiddag.

Foto: Fotostudio Wierd

Foto: Fotostudio Wierd



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

PowerParking een jaar in gebruik
De overdekte parkeerplaats, is met 1100 zonnepanelen naast het gemeentehuis een jaar in
gebruik. De ervaringen met dit EFRO-project PowerParking (Europees Fonds Regionale
Ontwikkeling) kwamen vandaag aan bod in de eindconferentie PowerParking.

Wethouder van Amerongen opende de eindconferentie. “Door de PowerParking draait het
gerenoveerde gemeentehuis volledig op zonne-energie. Daarmee is het volledig gasloos,
wat mij als portefeuillehouder duurzaamheid natuurlijk extra trots maakt.”

Week van de groene tuin
Het voorjaar nadert en dat betekent dat we de tuin klaar kunnen maken voor de komende 
maanden die hopelijk veel zon en warmte brengen. Deze tijd biedt een mooie gelegen-
heid om de tuin, het balkon of de straat te vergroenen en te verduurzamen. Daarom wordt 
van 12 tot en met 18 april de Week van de Groene Tuin gehouden.

Door de tuin, balkon of straat te vergroenen en te verduurzamen wordt gezorgd voor minder 
wateroverlast en hittestress die worden veroorzaakt door het veranderende klimaat. Met groen 
worden ook insecten, vogels en andere dieren aangetrokken en wordt bijgedragen aan het
verhogen van de biodiversiteit. Bovendien krijgen plagen en onkruid in een evenwichtige tuin 
minder ruimte en zijn minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig.

Een tip is bijvoorbeeld om je tuin te ontstenen!  Tegels vervangen door groen in je tuin is goed 
voor het klimaat en de natuur. In een groene tuin heb je minder wateroverlast, is het koeler in de 
zomer en een groene tuin is goed voor allerlei dieren, insecten en vogels.

Meer tips staan uitgebreid omschreven en met een video ter verduidelijking op de website
www.weekvandegroenetuin.nl/.

Foto: Fotostudio Wierd

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.


