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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

Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

JOGG: samen voor een gezonde
leefstijl
‘Een gezonde leefstijl kan beginnen met hele simpele en praktische veranderin-
gen. Zoals het plaatsen van een watertappunt op een op een slimme plek, zodat 
kinderen minder suikerrijke drankjes meenemen. Of bijvoorbeeld door afspraken 
te maken op school over gezonde traktaties’, vertelt Aylin van Duinen. Aylin is 
JOGG-regisseur van de gemeente Dronten.

JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst en heeft als doel te zorgen voor 
een gezonde omgeving voor alle kinderen in Dronten. ‘Ik breng verschillende partijen, 
zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven, bij elkaar.’

Concrete initiatieven? De Gezonde Sportkantine, scholing van kinderopvanglocaties in 
het geven van beweegactiviteiten en gezonde pakketten die Icare uitdeelt aan jonge 
gezinnen.  ‘Na de zomer starten we met Cool2BFit. Dit is een programma voor kinderen 
van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht. Het doel is om de kinderen meer te leren 
over hun leefstijl en hoe ze dat in de toekomst gezonder kunnen invullen. Een mooie 
samenwerking tussen een fysiotherapeut, diëtist, buurtsportcoach en orthopedagoog’, 
vertelt ze enthousiast.

Landelijk is overgewicht bij kinderen een groeiend probleem. Maar ook in onze
gemeente komt het veel voor. In 2019 had 17% van de kinderen in Dronten in de
leeftijd tussen de 12 en 17 jaar overgewicht. Provinciaal was dit in 2019 16%. 

‘Overal om ons heen worden we verleid tot ongezonde voeding. We bewegen steeds 
minder en slapen onvoldoende. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wil JOGG 
de omgeving van kinderen gezonder maken. Een mooie en belangrijke rol. Maar ook 
iets van de lange adem. Daarom is het fijn dat we hier in Dronten nauw met elkaar in 
samenwerken en het onderwerp bespreekbaar blijven maken,’ legt Aylin uit.

Ouders/verzorgers, leerkrachten, sportverenigingen… iedereen die meer informatie 
wil over overgewicht bij kinderen of handvatten wil bij de aanpak van overgewicht bij 
kinderen kan bij JOGG terecht. Meer informatie vind je op www.sportindronten.nl of 
mail naar a.vanduinen@meerpaal.nl.

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

• Van 9 tot en met 13 mei wordt het asfalt vervangen op de Swifterweg en de Baan in Bidding-
huizen. Doordat het de toegangsweg betreft van en naar Biddinghuizen voeren we deze werk-
zaamheden in de avonden/nachten uit vanaf +/- 19.00 uur tot en met 05.00 uur in de ochtend. 
Tijdens de afsluiting zullen er omleidingen geplaatst worden. Ook zullen er op diverse plekken 
verkeersregelaars staan om het verkeer te begeleiden.

Werkzaamheden

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

• Van 24 tot en met 30 april wordt er niet gecollecteerd
• Van 1 tot en met 7 mei wordt er gecollecteerd voor Opkikker

Collectes

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

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

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

Oekraïense soep

Dinsdag zijn burgemeester Jean Paul Gebben en wethouder Peter van Bergen langs geweest bij 
de vluchtelingenopvang. In Oekraïne is het normaal om tussen de middag soep te eten. Daarom 
zijn zowel Jean Paul als de dames druk aan de slag gegaan om Oekraïense soep en Nederlandse 
soep voor elkaar te maken. De snert en Borsjtsj waren heerlijk en er zijn tijdens het eten mooie 
gesprekken gevoerd. 
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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 12 april 2022 tot en met dinsdag 
19 april 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2022-0405 12-04-2022 Harenberg 63 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar maximale  

breedte 
2022-0410 12-04-2022 De Zate 32 Dronten, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning 
2022-0411 13-04-2022 Harenberg 12 A Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar de maximale 

breedte 
2022-0412 13-04-2022 Installatieweg Dronten, bouwen van een loods voor de verwerking en 

verkoop van gerecyclede metalen Dronten Kad. A 101  
2022-0414 13-04-2022 Spijkweg 15 Biddinghuizen, bouwen van een recreatiewoning 
2022-0287 14-04-2022 Bloemenzoom Swifterbant kavel 7, bouwen van een vrijstaande woning 
2022-0415 13-04-2022 Het Korhoen 49 Dronten, vervangen van de gevelzijdes en kozijnen 

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 dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 19 april 2022 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

Dossier Omschrijving 
2021-1346 De Maalstroom Swifterbant, plaatsen van een betonmortelcentrale 
2022-0072 Golfresidentie 129 Dronten, bouwen van een houten loods voor opslaglockers 
2022-0128 Knooplaan 10 Dronten, plaatsen van 6 units als slaapplaats en 2 als keuken en sanitair 
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 

Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 
19 april 2022 een vergunning heeft verleend of geweigerd die de uitgebreide (openbare) procedure heeft 
doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Verzonden 

2021-1527 Vossemeerdijk 40 Dronten, brandveilig gebruiken van de 
tijdelijke extra opvangcapaciteit voor de locatie COA Dronten 

V/AV 14-04-2022 

* = betekenis soort besluit
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit

Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager, ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u 
daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder 
toegankelijk op de website via 
www.dronten.nl  en www.ruimtelijkeplannen.nl  (indien via REO) 
www.dronten.nl (zoeken: /bekendmakingen Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek)  (indien via 
OFGV) 

Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren
- te brengen.

Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep 
 / een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend 
via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 
19 april 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

Dossier Omschrijving *Soort
besluit 

Verzonden 

2022-0290 Visvijverweg Dronten, gewijzigd aanleggen van een bouwweg tbv 
HHD boring aan de visvijverweg, Kad. sectie h 976 en h 547 
Dronten. Wijziging betreft tenaamstelling en wijzigen van tijdelijke 
uitweg naar permanent loop. 

V 13-04-2022 

* = 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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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 
19 april 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2022-0405 12-04-2022 Harenberg 63 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar maximale  

breedte 
2022-0410 12-04-2022 De Zate 32 Dronten, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning 
2022-0411 13-04-2022 Harenberg 12 A Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar de maximale 

breedte 
2022-0412 13-04-2022 Installatieweg Dronten, bouwen van een loods voor de verwerking en 

verkoop van gerecyclede metalen Dronten Kad. A 101  
2022-0414 13-04-2022 Spijkweg 15 Biddinghuizen, bouwen van een recreatiewoning 
2022-0287 14-04-2022 Bloemenzoom Swifterbant kavel 7, bouwen van een vrijstaande woning 
2022-0415 13-04-2022 Het Korhoen 49 Dronten, vervangen van de gevelzijdes en kozijnen 

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 dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 19 april 2022 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

Dossier Omschrijving 
2021-1346 De Maalstroom Swifterbant, plaatsen van een betonmortelcentrale 
2022-0072 Golfresidentie 129 Dronten, bouwen van een houten loods voor opslaglockers 
2022-0128 Knooplaan 10 Dronten, plaatsen van 6 units als slaapplaats en 2 als keuken en sanitair 
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 

Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 
19 april 2022 een vergunning heeft verleend of geweigerd die de uitgebreide (openbare) procedure heeft 
doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Verzonden 

2021-1527 Vossemeerdijk 40 Dronten, brandveilig gebruiken van de 
tijdelijke extra opvangcapaciteit voor de locatie COA Dronten 

V/AV 14-04-2022 

* = betekenis soort besluit
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit

Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager, ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u 
daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder 
toegankelijk op de website via 
www.dronten.nl  en www.ruimtelijkeplannen.nl  (indien via REO) 
www.dronten.nl (zoeken: /bekendmakingen Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek)  (indien via 
OFGV) 

Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren
- te brengen.

Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep 
 / een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend 
via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 12 april 2022 tot en met dinsdag 
19 april 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

Dossier Omschrijving *Soort
besluit 

Verzonden 

2022-0290 Visvijverweg Dronten, gewijzigd aanleggen van een bouwweg tbv 
HHD boring aan de visvijverweg, Kad. sectie h 976 en h 547 
Dronten. Wijziging betreft tenaamstelling en wijzigen van tijdelijke 
uitweg naar permanent loop. 

V 13-04-2022 

* = 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.  

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een aanvraag 
voor een milieuneutrale wijziging hebben ontvangen voor:

Omschrijving : Realisatie van een wintergarten
Aanvrager : Maatschap Simmes
Locatie  : Oudebosweg 39 in Dronten
Datum ontvangst : 14 april 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: Z2022-006084

Herstelnetwerk
In de column van 15 maart vertelde ik al over een nieuw op te zetten Herstelnetwerk.
Dit om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij hun herstel.

Op 22 maart zijn alle partijen van de 3 werkgroepen (Werk, Voorlichting en Ontmoeting)
bijeengekomen.

We begonnen de middag met een zelfgeschreven lied van de ervaringsdeskundigen.
Daarna vertelden de werkgroepen over hun ideeën en plannen. Tussendoor stelden de
ervaringsdeskundigen zichzelf voor en vertelden over hun dromen, want om hen gaat het
uiteindelijk en 2 droegen hun zelfgemaakt gedicht voor. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werden de ideeën verder uitgewerkt.

Ikzelf zit in de werkgroep Ontmoeting en hier is het idee ontstaan voor een creatief café/
inloophuis. Een paar jaar terug zat er in het centrum d’Etalage, wat onderdeel was van Kwintes.
Hier werd tweedehands kleding verkocht, er zat een naaiatelier, je kon er zo binnenlopen voor een
kopje koffie of thee en er werden spullen verkocht die door deelnemers van verschillende
dagbestedingsplekken werden gemaakt.

Voor het nieuwe creatief café/inloophuis zijn al veel leuke ideeën ontstaan, waaronder een
kappersstoel, grote tafel waar workshops gehouden kunnen worden en een keuken voor
bijvoorbeeld broodjes. We willen het heel laagdrempelig maken, voor iedereen en onafhankelijk,
dus niet gekoppeld aan een organisatie. We hebben ook uw hulp nodig, want waar liggen de 
behoeftes van de Drontenaren? Om dat te kunnen inventariseren willen we u vragen een enquête 
in te vullen. Via de QRcode of link komt u bij de enquête. Ook zullen de 
komende weken de ervaringsdeskundigen uit de verschillende werk-
groepen zich hier aan u voorstellen.

Namens het Herstelnetwerk Dronten,

Daniëlla Woudwijk-Dijkstra
Ervaringsdeskundige belangenbehartiger

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.

survey.alchemer.com/s3/6782605/Behoeftepeiling-Herstelnetwerk-2022

WIJGAANVOOR100.NL


