
Week 18  |  4 mei 2022

Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

12-05-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Het Huis van de Gemeente
25-05-2022 19:30 - 23:00 uur Oordeelsvormende vergadering Het Huis van de Gemeente
  vergadering 2022-2026

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

Agenda

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

• Van 2 tot en met 7 mei is de Dronterweg afgesloten, tussen de rotonde ‘De West’ en rotonde 
‘De Zuid’. Er wordt een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt aangebracht en de kantstroken 
worden aangepast.

• 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.

• Van 9 tot en met 13 mei wordt het asfalt vervangen op de Swifterweg en de Baan in Bidding-
huizen. Omdat 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.

• Vanaf 9 mei tot en met 3 juni 2022 vinden er werkzaamheden plaats aan de Kokkelweg. 
De werkzaamheden bestaan uit het repareren van asfalt op diverse plaatsen, het aanbrengen 
van bermversteviging en het afwerken en inzaaien van de bermen. De weg wordt afgesloten 
voor doorgaand rijverkeer.

Werkzaamheden

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

• Van 1 tot en met 7 mei wordt er gecollecteerd voor Opkikker
• Van 8 tot 14 met wordt er gecollecteerd voor De vrienden van het Hospice 

Collectes

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

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van dinsdag 19 april 2022 tot en met woensdag 
27 april 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0427 15-04-2022 Spijkweg kad D 2667 Biddinghuizen, verrichten van graafwerkzaamheden 

t.b.v. nieuwe natuur en recreatie mogelijkheden 
2022-0429 16-04-2022 De Wierse 22 Biddinghuizen, verbreden van de bestaande inrit 
2022-0440 19-04-2022 Rietweg 3a Dronten, wijzigen van de vergunning voor ketenpark van  

Windplan Groen  
2022-0396 20-04-2022 Gildemeesterdreef Dronten, aanbrengen van een composiet brug ten 

behoeve van een verbinding voor fietsers en voetgangers van en naar Het 
Palet oost/west en Palet Wisentzone Dronten 

2021-0612 21-04-2022 Spieringweg 2 Dronten, verbouwen van een schuur t.b.v. dagverblijf 
2022-0098 21-04-2022 Parkresidentie fase 2a, Noordwijkselaan kavel 24 Dronten, bouwen van  

een woning  
2022-0450 22-04-2022 Lage Vaart, kad. sectie I 189 Dronten, vervangen van de beschoeiing  
2022-0452 22-04-2022 plaatsen van imagoborden langs diverse wegen in de gemeente Dronten 

leidend naar Windplan Groen 
2021-1132 22-04-2022 Marsweg 5 Dronten, verbouwen van de woning 
2022-0115 26-04-2022 Harderringweg 6 Biddinghuizen, verbouwen van de woning 
2022-0468 26-04-2022 kad. Secties H 649 en H 650 Dronten, wijzigen van het aantal airco's en de 

locaties ervan van het onderstation t.b.v. Windplan Blauw 
  
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 19 april 2022 tot en met woensdag 27 april 2022 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0967 Ottolanderlaan 12 Dronten, huisvesten van 32 arbeidsmigranten in nieuw te bouwen 

huisvesting   
2022-0285 De Oxer 11 Dronten, plaatsen van 10 zonnepanelen op een bouwwerk in het 

achtererfdeel van de woning  
2022-0410 De Zate 32 Dronten, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning  
  
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 

 
2022-0225 Narcisstraat 2 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde van de 

woning 
2022-0223 Frans Halsstraat 25 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
 
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 20 april 2022 tot en met 
woensdag 27 april 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

    
2022-0068 Het Ruim 2A en 4 Dronten, samenvoegen van meerdere 

winkelunits t.b.v. een sportschool  
V 25-04-2022 

2022-0091 Wentelploeg 9 - 11 Biddinghuizen, bouwen van 34 garageboxen 
t.b.v. Combipark Wentelploeg  

V 25-04-2022 

2022-0097 Bremerbergweg 13 Biddinghuizen, bouwen van een 
werktuigenberging 

V 22-04-2022 

2022-0199 De Volte 10 Dronten, verbouwen van de woning V 20-04-2022 
2022-0324 De Wierse 20 Biddinghuizen, verbreden van de oprit naar de 

maximaal toegestane breedte 
V 20-04-2022 

2022-0360 De Reiger 61 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 20-04-2022 
2022-0374 Harenberg 79 Biddinghuizen, verbreden van de inrit tot 5 meter V 19-04-2022 
2022-0411 Harenberg 12 A Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar de 

maximale breedte 
V 20-04-2022 

  
* = 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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Op dinsdagochtend 26 april zijn er Koninklijke onderscheidingen uitgereikt!
De lintjes zijn uitgereikt door burgemeester Jean Paul Gebben, hij vertelde hen
dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te benoemen in de Orde van 
Oranje-Nassau.

•  Jennie Brandsma uit Biddinghuizen 
(ridder)

• Herman Rodenburg uit Swifterbant (lid)

•  Ankie van Gennep-Grijzenhout uit 
Swifterbant (lid)

• Trees Beenders-Neve uit Swifterbant (lid)

• Riet van der Wee uit Dronten (ridder)
• Corien Norder-Mulders uit Dronten (lid)

• Ton Schoot Uiterkamp uit Dronten (lid)
•  Corrie Strous-Welters uit Dronten 

(Ketelhaven) (lid)

• Boukje de Graaf-Holwerda uit Dronten (lid)

Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding! 

Online aangifte van geboorte
Vanaf nu kan de aangifte van geboorte ook online. Ouders kunnen vanuit hun eigen kraambed via 
www.dronten.nl geboorteaangifte doen. Je mag natuurlijk ook nog in het Huis van de Gemeente 
langskomen voor de geboorteaangifte. 

Geboortebewijs verplicht
Om digitaal geboorte aangifte te doen moet het geboortebewijs digitaal door de ouders worden 
aangeboden. Bij de digitale aangifte is het uploaden van het geboortebewijs een verplichte stap.

WIJGAANVOOR100.NL

Middag voor gedecoreerden

Na twee jaar kwamen ook alle gedecoreerden van gemeente Dronten weer bij elkaar.
Op dinsdagmiddag 26 april was er voor hen een bijeenkomst georganiseerd.

Het was een bijzondere ontmoeting, een mooie groep mensen bij elkaar. Daarnaast heeft
burgemeester Jean Paul Gebben gevraagd of GertSpeelt een mooi verhaal wilde vertellen voor
de groep. En dat heeft hij goed gedaan! 

Doe mee Meld Misdaad Anoniem
Tijdelijke huurders in jouw buurt?
Lege loodsen en andere panden trekken criminelen aan. Zij verbouwen deze bijvoorbeeld tot 
drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Drugslabs hebben 
meer impact op een buurt of bedrijf dan je denkt. Een laboratorium wordt slordig in elkaar gezet 
met een grote kans op ontploffing. Gevaarlijk afval wordt achtergelaten of elders gedumpt. 
Gebouwen of gebieden worden onherstelbaar aangetast. Daarbij geeft de aanwezigheid van cri-
minelen in de buurt een onveilig gevoel. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen 
betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld tot gevolg. Werk je eenmaal mee aan 
een drugslab dan kom je er niet meer uit. Als verhuurder van een pand ben je zelfs medeplichtig 
aan het witwassen van crimineel geld. Houd je buurt veilig en meld vermoedens anoniem.

Signalen van drugslabs
Vaak kan een klein signaal al duiden op criminaliteit:
• activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
• onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
• een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak
• jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën of IBC 1.000 liter containers
• afgeschermde deuren of ramen (met purschuim)
• afzuiginstallaties via het dak
• overmatige beveiliging met camera’s

Je kunt ook andere signalen kwijt:
• afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders
• huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen
• huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen
• onbekende tussenpersonen die zaken regelen (verhuurmakelaars, notarissen)
• onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website)
• aanwezigheid van motorbendes

Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.
Download de app en doe mee met Burgernet! www.burgernet.nl

Lintjesregen 2022

Van links naar rechts:

Van links naar rechts:

Dronten fixt openbare ruimte met Fixi-app
Zie je een stoeptegel loszitten, een gevaarlijk overhangende boom of een omgewaaid
omlei dingsbord? Maak er een foto van en upload het aan Fixi. Een app van gemeente Dronten.
Het idee is dat iedereen de ogen en de oren in de gemeente is. Door het uploaden van de foto en 
de locatiegegevens wordt de gemeente op de hoogte gebracht om het euvel te verhelpen.
De app is gratis te downloaden via Dronten.nl.



Bekendmakingen

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

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2026

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Vossemeerdijk 6 Dronten, verzonden op 21 april 2022
- Boudewijnlaan 4 Dronten, verzonden op 26-04-2022 

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
(2022-0422) voor de verkoop van Italiaanse pizza’s wekelijks op zondag aan de Wardhof B te 
Dronten. Verzonden op 26 april 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
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 
telefoonnummer 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.

Verzoek om intrekking vergunningen Windplan Blauw
Het college heeft besloten het verzoek om intrekking van alle omgevingsvergunningen betreffen-
de Windplan Blauw af te wijzen. Het besluit is op 4 april 2022 verzonden. 

Het genomen besluit is op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Dronten. Neemt u daarvoor 
contact op met mevrouw Topper via 14 0321. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht van de 
rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. De termijn daarvoor bedraagt 
zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. U kunt ook digitaal beroep indienen. 
Dit kunt u doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt 
dan wel een DigiD nodig. 

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

2022-0189,  voor het organiseren van de Kiekendief Marathon 2022 op 4 juni 2022 in Dronten, 
verzonden op 25 april 2022

2022-0192, organiseren van het Bloesemfeest 2022 op 3 juni 2022 in het Wisentbos Dronten, 
verzonden op 21 april 2022

15274, organiseren van Defqon.1 2022 op 23 juni t/m 27 juni 2022 op het evenemententerrein
van Walibi Holland aan de Spijkweg Biddinghuizen, verzonden op 26 april 2022

2022-0218, organiseren van het Havenpleinfestival 2022 op 11 juni 2022 in Stadscentrum
Suydersee Dronten, verzonden op 25 april 2022

2022-0231, organiseren van de Dronterland Survivalrun 2022 op 12 juni 2022 in het Dronten, 
verzonden op 22 april 2022

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

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het gemeentehuis te Dronten liggen
de volgende genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord:
-2022-0441 Het gaat om een parkeervak aan Lijzijde 175 te Dronten; verzonden op 25-4-2022

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 via telefoonnummer
14 0321.

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.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor:
Omschrijving:  Uitbreiding biogasinstallatie Torenhoeve groengas/CO2
Aanvrager: De Torenhoeve Holding B.V.
Locatie: Zeebiesweg 33 in Biddinghuizen

Ter inzage
Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 21 april 2022 in te zien op de website Officiële
bekendmakingen, de Flevopost editie Dronten en digitaal met de aanvraag en
bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer:
088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de
stukken in te zien bij de OFGV of op het gemeentehuis.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of
mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan
het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV),
Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste
naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit
waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV
telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

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: Z2021-014102

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.


