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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

09-06-2022 19:00 - 23:00 uur Raadsvergadering Huis van de Gemeente

15-06-2022 19:30 - 22:30 uur Beeldvormende vergadering Huis van de Gemeente

16-06-2022 19:30 - 00:00 uur Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente

23-05-2022 19:30 - 00:00 uur Oordeelsvormende vergadering 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)

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

2021-1569,  Sportweg 6 Swifterbant, 12 provinciën toernooi op 24-25 juni 2022,
verzonden op 19-05-2022 

2022-0389, Strandgaperweg 4 Biddinghuizen, organiseren van
Contact Oud- en actief dienende Mariniers op 11 juni 2022, verzonden op 19-05-2022

2022-0231, Meerpaalplein en Wisentbos Dronten, Dronterland survivalrun 2022 op 12 juni 2022, 
verzonden op 22-04-2022 

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

Houtopstanden kappen zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij te stel-
len van de kapvergunningplicht. Concreet betekent dit dat er voor het kappen van gemeentelijke 
houtopstanden geen kapvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap van 
gemeentelijke houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en 
getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden gepubliceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het eerste kwartaal van 2022 te kappen. De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

Naast De Vendelier 31 te Swifterbant worden 2 platanen gekapt op de parkeerplaats.

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten en de bijbehorende beleidsregels de 
volgende vergunningen verleend  voor het innemen van een standplaats:

Verleend
2022-0575 voor de verkoop van aardbeien en asperges op 4 juni van 9.00 tot 17.00 aan het
Havenplein te Dronten. Verzonden op 24-05-2022

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 telefoonnumer 14 0321.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking 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
telefoon 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt 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 hebt 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.
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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 18 mei 2022 tot en met 
woensdag 25 mei 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0480 18-05-2022 Bijsselseweg 11 56 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2022-0573 18-05-2022 Arendschelling 31 Dronten, aanleggen van een extra oprit 
2022-0578 19-05-2022 De Dommel 44 Dronten, wijziging van de uitritten 
2022-0584 20-05-2022 De Rede 60 Dronten, wijzigen van het pand tbv tijdelijke opvang 
2022-0585 20-05-2022 De Rede 16 Dronten, renoveren van het dak 
2022-0461 20-05-2022 Ridderspoorlaan 28 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2022-0588 22-05-2022 De Voor 32 A Biddinghuizen, bouwen van een rij van 11 prefab  

garageboxen  
2022-0587 22-05-2022 Eemland 19 Dronten, vervangen van de kozijnen aan de vorkant  

van het huis en de zijkant van de tweede verdieping 
2021-0870 23-05-2022 Bloemenzoom G 3108, bouwen van een nieuwe woning 
2022-0601 24-05-2022 Smederij 126 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
  
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 

 
2022-0357 De Kooi en Meddo Biddinghuizen, bouwen van 15 woningen 
 
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 woensdag 18 mei 2022 tot en met 
woensdag 25 mei 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0287 Bloemenzoom Kavel 7 Swifterbant, bouwen van een vrijstaande 
woning  

V 24-05-2022 

2022-0345 Forint 18 Dronten, uitbreiden van de woning tot de erfgrens V 24-05-2022 
2022-0384 Rietweg 55 Biddinghuizen, wijzigen van de kabelroute V 19-05-2022 
2022-0414 Spijkweg 15 p205 Biddinghuizen, bouwen van een recreatiewoning V 18-05-2022 
2022-0450 Lage Vaart Kad. Sectie I 189 Dronten, vervangen van de 

beschoeiing Lage Vaart 
V 23-05-2022 

2022-0584 De Rede 60 Dronten, wijzigen van het pand tbv tijdelijke opvang V 23-05-2022 
  
* = 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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• De Ellerweg is afgesloten op 8 en 9 juni in voor het aanbrengen van niet asfalt op het brugdek. 
• De Ketelmeerdijk is op 11 juni van 7:00 tot 18:00 uur gesloten in verband met een tijdrit van 

Wielervereniging Urk.
• Van 13 juni tot en met 8 juli wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Rietweg tussen de 

rotonde Dronterweg/De West en de rotonde met de Swifterweg. De weg is in beide richtingen 
afgesloten. De verwachte vertraging is 10 tot 30 minuten.

Werkzaamheden

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

• Van 29 mei tot en met 4 juni wordt er gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
• Van 5 juni tot en met 11 juni wordt er gecollecteerd voor EpilepsieNL.

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.

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

Opvanglocatie De Rede 58/60 open
Na een grondige verbouwing is het voormalige Rabobank gebouw in Dronten, op De Rede 58/60, 
gereed om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Naast Het Koetshuis en EuroParcs in Bid-
dinghuizen is dit de derde gemeentelijke locatie waar Oekraïense vluchtelingen kunnen worden 
ondergebracht. 

De Rede 58/60 biedt plaats aan maximaal 120 mensen. Wanneer er mensen komen wonen is niet 
aan te geven. De verdeling van vluchtelingen over de verschillende locaties gebeurt centraal en 
loopt via de gemeente. Mocht u vluchtelingen naar een opvanglocatie in onze gemeente willen 
brengen, neem dan eerst contact met ons op via het algemene telefoonnummer 14 0321. We 
helpen u graag verder. 

Uitnodiging Veteranendag 2022
In de week in aanloop naar de Veteranendag 2022 nodig ik u als veteraan woonachtig in de 
gemeente Dronten uit mijn gast te zijn tijdens een informeel samenzijn op woensdag 22 
juni. U bent vanaf 17.45 uur van harte welkom in het gemeentehuis van Dronten. Voor een 
maaltijd zal worden gezorgd. 

U kunt zich tot donderdag 16 juni via e-mail aanmelden bij mijn secretariaat
(m.vos@dronten.nl). De uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor de in de gemeente Dronten 
woonachtige actief dienende en post-actieve veteranen.

Ik kijk ernaar uit u te mogen begroeten en ontmoeten op woensdagavond 22 juni a.s. in 
ons ‘Huis van de Gemeente Dronten’. Graag tot dan. 

Met vriendelijke groeten,

Jean Paul Gebben
Burgemeester

Afvalinzameling tijdens feestdagen
De inzameling van GFT op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, wordt verschoven naar zaterdag 
4 juni 2022 en voor het buitengebied naar woensdag 8 juni 2022. Kijk in de AfvalWijzer voor de 
juiste data. 

Tweede Pinksterdag (6 juni) is de milieustraat gesloten.

Aangepaste openingstijden 
Huis van de Gemeente
Op maandag 6 juni is het gemeentehuis gesloten vanwege Tweede Pinksterdag. Dit betekent dat 
wij ook telefonisch niet bereikbaar zijn. Wij staan maandag 7 juni weer klaar om je te helpen.

Balie tijdelijk ’s avonds open
In aanloop naar de zomervakantie gaat de burgerzakenbalie met ingang van 21 juni tot en met 26 
juli elke dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur open. De avondopenstelling is alleen voor het aan-
vragen van reisdocumenten en rijbewijzen. Alle overige producten kunnen digitaal en/of overdag 
worden aangevraagd.

We werken op afspraak, zowel voor het aanvragen als voor het afhalen van een document. Er 
kan sprake zijn van een wachttijd voor het maken van een afspraak. Stel het hiervan dus niet uit 
tot het laatste moment om zo teleurstelling of extra spoedkosten te voorkomen. Een reguliere 
aanvraag is na vijf werkdagen klaar. Op de website www.dronten.nl vind je belangrijke informatie 
over wat er nodig is voor het aanvragen van een document en het maken van een afspraak.

Buitengebied krijgt tips over afval 
scheiden
In het buitengebied van de gemeente Dronten vinden de komende tijd extra containercontroles 
plaats. Inwoners hebben een brief en een folder met tips ontvangen om afval nog beter te schei-
den. In het buitengebied belandt nog veel bedrijfsafval tussen het Plastic Blik en Drinkpakken 
(PBD). Dit kan niet gerecycled worden en moet daarom in de container voor het bedrijfsafval.
 
Een duurzame toekomst met minder restafval waarin afval beter wordt gescheiden, dat is de koers 
van de gemeente Dronten. Daarom is afvalcoach Elizabeth Lekkerkerk aangesteld. ‘Ik kijk samen 
met de inwoner naar wat er al wél goed gaat. Hoe kan het beter? Uiteindelijk heeft iedereen daar 
baat bij, want afval verbranden is duur en daar betalen we met zijn allen voor. En door goed te 
scheiden kunnen meer producten gerecycled worden. Samen gaan we voor 100 procent afval 
scheiden.’
 
Meer informatie en tips over afval scheiden: www.wijgaanvoor100.nl


