
Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Week 21  |  25 mei 2022

Wekelijkse informatiepagina van de gemeente dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

25-05-2022 19:00 - 23:00 uur Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente

09-06-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Huis van de Gemeente

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

16-05-2022 19:00 - 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:

2022-0390,  Ketelmeerdijk Dronten, organiseren van de tijdrit Wielervereniging Urk op 11 juni 
2022, verzonden op 17-05-2022 

2022-0175, Wisentbos Dronten, organiseren van het Wijland festival op 1, 2 en 3 juli 2022, 
verzonden op 18-05-2022

RECTIFICATIE:
2022-0289, Avondvierdaagse Biddinghuizen op 13, 14, 16 en 17 juni 2022 en het Opdreef festival 
van 13 t/m 17 juli 2022, verzonden op 10-05-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team Vergunnin-
gen, Toezicht en Handhaving 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 11 mei 2022 tot en met 
woensdag 18 mei 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0539 12-05-2022 De Boeg Dronten, kappen van 7 bomen aan de zuid 
2022-0044 12-05-2022 Drachme 35 Dronten, uitbreiden van de woning 
2022-0252 13-05-2022 Parkresidentie Fase 2A kavel 32 te Dronten, bouwen van een woning 
2021-1521 13-05-2022 Bloemenzoom Kad sectie G 3188 Swifterbant, bouwen van een woning 
2022-0494 04-05-2022 De Morgen 12 Dronten, plaatsen van een erker aan straatzijde en 

vergroten garage 
2022-0556 17-05-2022 Smederij 128 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0561 17-05-2022 De Wierse 105 Biddinghuizen, bouwen van een schuur en fietsenhok 
2022-0562 17-05-2022 Loofklapper 14 Biddinghuizen, verbreden van de bestaande inrit 
2022-0564 18-05-2022 Vierlander 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0568 18-05-2022 Visvijverweg 18 Swifterbant, hergebruiken van een voormalige windmolen 

voor telecommunicatiedoeleinden in Swifterbant 
2022-0569 18-05-2022 Drontermeertunnel, ophangen van zonnepanelen aan de geluidswal van 

de drontermeertunnel 
2022-0572 18-05-2022 De Connemara 6 Dronten, vervangen van kozijnen voor ramen 
 
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 11 mei 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0313 Wijngaard 93 Dronten, plaatsen van een dakkapel  
2022-0506 De Maalstroom 9 Swifterbant, bouwen van een woning met 2 inritten  
   
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 

 
2020-1121 De Poort 21 Swifterbant, bouwen van een MFC en appartementen 
2022-0311 Smederij 124 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0200 Stoppelploeg Kad. E 2944, plaatsen van een nieuw hekwerk en keerwanden en de inrit 

verleggen 
 
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 12 mei 2022 tot en met 
woensdag 18 mei 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1230 Staverdense Beek 3 Biddinghuizen, bouwen van een woning, 
buitenplaats veluwemeer kavel y biddinghuizen 

V 17-05-2022 

2022-0202 Stoppelploeg 8 Biddinghuizen, plaatsen van tijdelijke loodsen aan 
de stoppelploeg (kad. sectie e, nr. 2944) 

V 13-05-2022 

2022-0236 Kamille 22 Dronten, Een dakkapel plaatsen aan de achter zijde 
van de woning. 

VV 18-05-2022 

2022-0372 Dreef 48 Biddinghuizen, plaatsen van zonnepanelen V 16-05-2022 
2022-0415 Het Korhoen 49 Dronten, vervangen van de gevelzijdes en 

kozijnen 
V 13-05-2022 

2022-0495 Statengulden 1 Dronten, verbreden van de inrit V 18-05-2022 
2022-0499 Korenmaaier 5 Biddinghuizen, aanleggen van een inrit V 13-05-2022 
  
* = 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 Harenberg is afgesloten van 25 april tot en met 27 mei in verband met herinrichting en 
onderhoud. De weg gaat dicht in beide richtingen.

• De Oost wordt opnieuw ingericht. Er wordt in fases gewerkt. Tussen 2 mei en 29 juli is er 
telkens een deel van De Oost afgesloten in beide richtingen.

• Vanaf 9 mei tot en met 3 juni 2022 wordt de Kokkelweg afgesloten in beide richtingen. 
De werkzaamheden omvatten het repareren van het asfalt op diverse plaatsen, 
het aanbrengen van bermversteviging en het afwerken en inzaaien van de bermen.

• De Gildepenningdreef is in beide richtingen afgesloten tussen 16 mei en 9 juni voor 
asfalteringswerkzaamheden. De verwachte vertraging is tussen de 5 en 10 minuten. 

• 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 gesloten in verband met een tijdrit van 

Wielervereniging Urk.

Werkzaamheden

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

• Van 22 tot en met 28 mei is een collecte vrije periode in verband met Hemelvaartsdag.
• Van 29 mei tot en met 4 juni wordt er gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Collectes

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

De Wisselwandeling op begraafplaats 
Dronten
'De dood, praat erover, niet eroverheen', is dit jaar het thema van onze jaarlijkse begraaf-
plaatsdag, hiermee sluiten we aan bij de campagne van SIRE. Gemeente Dronten organi-
seert samen met Volatus Uitvaartzorg en Yarden op woensdag 15 juni 'De Wisselwandeling'. 
De wandeling bevat mooie, verdrietige en bijzondere verhalen en informatie over alle zaken 
rondom begraven.

Zowel 's middags om 15.00 uur als 's avonds om 19.00 uur is er een wandeling over de
begraafplaats. De wandeling start bij de ingang van de begraafplaats en bestaat uit twee delen 
van elk ongeveer 50 minuten.

Aan het begin wordt de groep in tweeën gesplitst en halverwege wordt er gewisseld.
De ene wandeling bevat informatie over alle technische aspecten van het begraven. De andere 
wandeling bestaat uit korte herinneringen verzorgd door nabestaanden bij het graf van hun
dierbaren, afgewisseld met gedichten en muziek. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje 
koffie in Uitvaartcentrum De Wissel.

Er kunnen per wandeling 40 mensen meelopen. Meld u aan via begraafplaats@dronten.nl onder 
vermelding van het tijdstip en het aantal personen. Aanmelden kan ook telefonisch via 0321-388325. 
Er zijn geen kosten verbonden aan 'De Wisselwandeling'.
Adres: Begraafplaats De Wissel: De Wissel 1, Dronten.

Voordracht Koninklijke onderscheiding 2023
De uitreiking van Koninklijke onderschei-
dingen (de lintjesregen) vindt jaarlijks 
plaats op de dag voor Koningsdag.
Deze dag is bij uitstek de gelegenheid
om mensen te bedanken en te waarderen
voor hun inzet voor de samenleving.
Hierbij staan persoonlijke verdiensten en 
prestaties met een bijzondere waarde voor 
de samenleving centraal.

Kent u iemand die volgens u een
Koninklijke onderscheiding (‘lintje’)
verdient? Draag deze persoon dan voor.
De voordracht voor een lintje in 2023 kan 
tot uiterlijk 1 juli 2022 worden ingediend. 
Dit kan digitaal via www.lintjes.nl/voordragen. Op deze website en op www.dronten.nl 
vindt u meer informatie over de procedure tot voordracht.

Voor vragen kunt u zich richten tot het kabinet van de burgemeester (M. Vos) via het
algemene telefoonnummer 14 0321 of per mail via m.vos@dronten.nl.

Afvalinzameling tijdens feestdagen
De inzameling van GFT op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, wordt verschoven naar zaterdag 
28 mei 2022. 

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. 

Hemelvaartsdag (26 mei) en Tweede Pinksterdag (6 juni) is de milieustraat gesloten.

Aangepaste openingstijden 
Huis van de Gemeente
Op donderdag 26 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei sluiten wij het Huis van de Gemeente.
Dit betekent dat wij ook telefonisch niet bereikbaar zijn. Op maandag 6 juni is het gemeentehuis 
ook gesloten vanwege Tweede Pinksterdag.

Wij staan maandag 30 mei weer klaar om je te helpen.

Stichting Dronten Marketing officieel van start
Gemeente Dronten wordt nóg zichtbaarder gemaakt, want we hebben vanaf nu Stichting
Dronten Marketing. De stichting neemt het stokje over van de gemeente en de werkgroep
Dronten Marketing. “Daarmee ontstaat er nóg meer ruimte om ons veelzijdige gebied te
promoten, samen met de Drontenaren”, zegt Jan Dirk Pruim, voorzitter van de nieuwe stichting. 

Op onze website onder ‘nieuws’ kun je hierover meer lezen.

Inloopspreekuur OV-reisadvies
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-ambassadeurs advies en tips aan 
55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig 
te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor som-
mige mensen is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben van het openbaar vervoer.  
Door de OV-ambassadeurs te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een 
uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis 
is dan geen probleem meer.  
  
Wanneer:   woensdag 1 juni 2022                                                                                                            
Hoe laat:    10.00 – 11.30 uur
Waar:  De Meerpaal, De Rede 80-82, Dronten

Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-ambassadeurs tijdens 
het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te 
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.   
  
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.    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

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.

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Alikruikweg 35 Biddinghuizen, verzonden op 04-05-2022
- Professor Zuurlaan 6 Biddinghuizen, verzonden op 17-05-2022
- Professor Zuurlaan 7 Biddinghuizen, verzonden op 17-05-2022 

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. 

Verkeersbesluit Laadpaal
Bij het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer in het gemeentehuis te Dronten liggen de volgende 
genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

- Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het op-
laden van elektrische voertuigen. Het gaat om een 2 parkeervakken aan De Cobra te Dronten; 
2022-228165, verzonden op 23 mei 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.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van Dronten resp. 
de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. Afdeling Concerndiensten.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer 
via telefoonnummer 14 0321.

Bekendmakingen


