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Datum Tijd Activiteit Locatie

14-04-22 19:30 - 21:30 uur Beeldvormende vergadering Het Huis van de Gemeente

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

Agenda

Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Rectificatie: Vooraankondiging en terinzagelegging 
voorontwerp besluiten bestemmingsplan 
Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een ontwerp bestemmingsplan aan het opstellen zijn voor het plan Dronten – Camping 
’t Wisentbos (D1006). Dit plan ligt tussen Camping ’t Wisentbos en de Flevo Scouts. Dit plan 
vervangt een deel van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Woongebieden Gemeente 
Dronten (D1000) en maakt de wijziging van 800 m2 grond met de bestemming ‘Groen’ naar de 
bestemming ‘Verblijfsrecreatie – recreatie’ mogelijk.

Deze advertentie is op 2 februari 2022 al eerder geplaatst. Gezien het plan toen digitaal niet ter 
inzage heeft gelegen zal het plan hierbij opnieuw zes weken ter inzage worden gelegd, waarin het 
plan ditmaal wel digitaal in te zien is. 

Vooraankondiging 
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). 
Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons 
voornemen.

Inspraak
Het college van Dronten maakt bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp bestemmingsplan Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006) op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken inzien van 14 april tot en met 26 mei 2022 bij de
publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze kunt 
u richten aan het college van Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC  
DRONTEN. U kunt geen inspraakreactie per email indienen. Voor een mondelinge reactie kunt u 
een afspraak maken met dhr. V. Hoogervorst via het telefoonnummer 14 0321.

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Kokkelweg 22 Biddinghuizen, verzonden op 04-04-2022
- Ketelweg 14 Dronten, verzonden op 04-04-2022
- Van Den Hamlaan 3 Dronten, verzonden op 04-04-2022 

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 telefoonnummer 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 
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. 

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
2022-0117 voor de verkoop van snacks dagelijks van 10.00 tot 21.00 aan de Harderdijk
te Biddinghuizen. Verzonden op 31-03-2022

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 be-
schikking 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 voorzieningenrechter 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.
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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 30 maart 2022 tot en met 
woensdag 6 april 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0355 31-03-2022 De Aar 2 Dronten, verbouwen van het bestaande bedrijfspand 
2022-0357 31-03-2022 De Kooi en Meddo Biddinghuizen, bouwen van 15 woningen  
2022-0359 01-04-2022 De Smaragd 8 Swifterbant, verbouwen van het dakterras aan de  

voorzijde tot slaapkamer 
2022-0360 01-04-2022 De Reiger 61 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van 

 een woonhuis 
2021-0485 05-04-2022 Harderringweg 10 Biddinghuizen, nieuwbouw bewaring/machineberging 
2022-0372 05-04-2022 Dreef 48 Biddinghuizen, plaatsen van zonnepanelen 
2022-0374 06-04-2022 Harenberg 79 Biddinghuizen, verbreden van de inrit tot 5 meter 
  
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 30 maart 2022 tot en met woensdag 6 april 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0926 Locatie Rikken De Noord Dronten, bouwen van 61 appartementen en 16 

eengezinswoningen   
  
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 

 
2022-0141 Kop Van Het Ruim 15 Dronten, plaatsen van gevelreclame 
 
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 31 maart 2022 tot en met 
woensdag 6 april 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1566 Rietweg 3 Dronten, de realisatie van een tijdelijk ketenpark t.b.v. 
de bouw van windplan groen. 

V 31-03-2022 

2021-0221 Hondsrug 80 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
achterkant van de woning 

V 04-04-2022 

2022-0054 Harenberg 85 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwbouwwoning  V 31-03-2022 
2022-0182 Ploegschaar Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe loods 

ploegschaar kad. e 3100 
V 06-04-2022 

2022-0244 De Fazant 53 Dronten, plaatsen van een raam in de zijkant van de 
garage 

VV 06-04-2022 

2022-0317 De Morinel 280 Dronten, deels verwijderen van een draagmuur ivm 
plaatsen van een nieuwe keuken 

V 06-04-2022 

2022-0320 De Noord 70 Dronten, aanpassen van gevels en reclame-uitingen V 07-04-2022 
  
* = 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 is de Rietweg aan beide kanten afgesloten in verband met 
wegwerkzaamheden.

Werkzaamheden

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

• Van 10 tot en met 16 april wordt er gecollecteerd voor Hartstichting.
• Van 17 tot en met 23 april wordt er gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Collectes

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

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

70 jarig huwelijk Jaap en Tineke de Goede
Jaap en Tineke de Goede hebben elkaar bijna 75 jaar geleden leren kennen in Oudesluis (NH) en 
in 1952 trouwen ze daar ook. 
 
Nu vraagt u zicht misschien af, hoe komen Jaap en Tineke van Oudesluis in Dronten terecht?
Jaap kon als boer aan de slag op een B.I.E.B-bedrijf (Bedrijf In Eigen Beheer) aan het Colijnpad 
in Dronten. Eerst is hij alleen naar Dronten gegaan en zat door de week in het Kamp waar alle 
starters zaten. In 1964 is het hele gezin naar Dronten verhuisd. Tineke was naast het huishouden 
graag actief als vrijwilliger op vele fronten. Ze heeft lang bij ’t Winkeltje geholpen en deed veel 
werk voor de bloedbank, de Regenboog en het Rode Kruis. 
 
Kortom een zeer zorgzame mensen die nog altijd klaar staat voor wie dat nodig heeft.
Jaap en Tineke, van harte gefeliciteerd met jullie 70 jarige huwelijk. 

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

Foto: Ben Eekhof Fotografie

Aangepaste inzameldagen afvalstromen 
Voor de feestdagen zijn er aangepaste inzameldagen voor de afvalstromen. De aangepaste
openingstijden zijn:

• De inzameling van GFT in het buitengebied van 18 april, wordt in verband met 2de Paasdag 
verschoven naar 13 april. De Milieustraat is gesloten op 2de Paasdag.

• In verband met Koningsdag op 27 april, zal de gebruikelijke inzameling van GFT op de 
woensdag, worden verschoven naar 30 april. De Milieustraat is gesloten op Koningsdag.

• De inzameling van PMD op 5 mei, Bevrijdingsdag, zal worden verschoven naar 7 mei. 
Let op, de milieustraat is op 5 mei wel geopend.

• In verband met Hemelvaartsdag zal de inzameling van GFT van 26 mei worden verschoven 
naar 28 mei. Hemelvaartsdag, op 26 mei, is de Milieustraat gesloten.

• Maandag, 2de Pinksterdag (6 juni) wordt er geen GFT ingezameld, deze inzameling wordt 
verschoven naar 4 juni en voor het buitengebied verschoven naar 8 juni. De Milieustraat is 
gesloten op 2de Pinksterdag.

Kijk in de AfvalWijzer app voor de aangepaste inzameldagen bij jouw buurt.  

Koningsdag 2022
Hoe leuk is het als je door het dorp wandelt, fietst of rijdt met Koningsdag en je ziet prachtig ver-
sierde huizen en straten. STADronten en de gemeente Dronten roepen iedereen op om zijn huis te 
versieren. 

Zet bijvoorbeeld iets voor of hang iets aan jouw huis in de kleuren oranje, rood, wit en blauw. 
Maak slingers, versier de kinderwagen of zet oranje spullen achter jouw raam, zodat mensen dit 
kunnen bekijken als ze langs wandelen.

Verkiezing “Wijk-King-2022”
Doe mee met de verkiezing Wijk-King-2022 en win met jouw buurt een mooie prijs. Download het 
formulier op www.samenactiefdronten.nl en vul de gegevens volledig in. Na het verzamelen van 6 
(digitale) handtekeningen stuur je ze op samen met het formulier via www.samenactiefdronten.nl. 
Je kan je tot 21 april aanmelden. 

Graag ontvangen wij een kort verslagje en een aantal foto’s van jullie versierde straat.   
De ingestuurde foto’s gebruiken wij voor publicatiedoeleinden.  

In het weekend voor Koningsdag bezoekt de jury de deelnemende straten en op Koningsdag 
wordt de winnende straat bekend  gemaakt. Geef je dus snel op en wie weet wint jullie straat de 
verkiezing Wijk-King 2022! 

Beste eigenaar van de boot(jes)
in 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.



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

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.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U heeft 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 heeft 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.

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

2022-0119,  evenemententerrein Walibi Holland Spijkweg Biddinghuizen, organiseren van de 
pinksterconferentie wat gehouden gaat worden van 3 juni tot en met 6 juni 2022,
verzonden op  01-04-2022

2022-0125, Meerpaalplein Dronten, organiseren van het Gavi wijnfestival op zaterdag 21 Mei 2022, 
verzonden op 06-04-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Wet milieubeheer 
Melding Activiteitenbesluit:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:

- Biddinghuizen, Bremerbergweg 13; uitbreiding van het bedrijf met een werktuigenberging
- Biddinghuizen, Verlengde Baan 6; de oprichting van een pizzeria
- Dronten, De Tjonger 5; het stallen en wassen van touringcars in de twee overkappingen
- Swifterbant, Elandweg 30; het verplaatsen van de dieseltank
- Swifterbant, Elandweg 31; het verplaatsen van de dieselolietank
- Swifterbant, De Maalstroom; Tijdelijk opslaan van afval afkomstig van dierenartsenpraktijken
- Swifterbant, Rivierduinweg 4; het bouwen van een duurzame fustenopslag van uien

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.

Bekendmakingen


