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Datum Tijd Activiteit Locatie

25-05-2022 19:30 - 23:00 uur Oordeelvormende vergadering Het Huis van de Gemeent e
  2022-2026

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

Agenda

Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Oldebroekerweg 31 Biddinghuizen, verzonden op 02-05-2022
- Professor Zuurlaan 22 Biddinghuizen, verzonden op 02-05-2022 

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. 

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

2022-0391, Hondweg 16 Dronten, organiseren van een boerenfair met plantjesmarkt op 26 mei 
2022, verzonden op 03-05-2022 

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Ingediende melding
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij een melding hebben
ontvangen voor:
Omschrijving: definitieve windturbinekeuze voor het windpark van Windplan Blauw: 
 Buitendijks-SwifterwinT 
Aanvrager:  IJsselmeerwinT B.V. 
Locatie: Het IJsselmeer in Dronten en Lelystad, tussen de Ketelbrug en de Maxima centrale. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Dit windpark heeft een
onherroepelijke vergunning. Met deze melding wordt de definitieve windturbinekeuze 
oorgegeven. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. 

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000
of e-mail: info@ofgv.nl.
Op afspraak met mevrouw Schutte (telnr 14 0321) zijn de stukken in te zien.
Kenmerk: Z2021-016066

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 aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord: 05-LFN-1
2022-0476 Het gaat om een parkeervak aan De Gletsjerstraat 34 te Swifterbant;
verzonden op 03-05-2022

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord: 23-TVV-6
2022-0441 Het gaat om een parkeervak aan De Lijzijde te Dronten; verzonden op 25-04-2022

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit inzien.

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 27 april 2022 tot en met 
woensdag 4 mei 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0475 28-04-2022 Harenberg 59 Biddinghuizen, verbreden van de inrit 
2022-0479 28-04-2022 Parkresidentie Fase 2A Dronten kavel 26, bouwen van een woning met 

berging 
2022-0482 29-04-2022 Buitenplaats Veluwemeer kavel F 975, bouwen van een vrijstaande woning 
  
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 27 april 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1534 De Vendelier 64 Swifterbant, bouwen van een aanbouw aan de woning   
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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 27 april 2022 tot en met 
woensdag 4 mei 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2017-0706 Bloemenzoom 136 Swifterbant, bouwen van 1 rijwoning 8 onder 1 
kap (blok 1) en vier 2 onder 1 kap woningen (blok 2 t/m 5) let op!!! 
aanvraag is gedeelteljik ingetrokken!!  

V 04-10-2017 

2021-0391 Ottolanderlaan 8 Dronten, bouwen van een aanbouw aan de 
woning  

V 29-04-2022 

2022-0028 Bloemenzoom 1 A Swifterbant, plaatsen van een tijdelijke woonunit V 02-05-2022 
2022-0264 Buitenkant 26 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de 

rechterzijgevel van de woning 
V 29-04-2022 

2022-0280 De Zate 32 Dronten, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

V 29-04-2022 

2022-0395 Drontermeerdijk 7 Dronten, aanpassen van het fietspad V 28-04-2022 
  
* = 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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• De Oost wordt opnieuw ingericht. Er wordt in fases gewerkt. Tussen 2 mei en 29 juli is er tel-
kens 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. 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.

• 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 8 tot en met 14 mei wordt er gecollecteerd voor De vrienden van het Hospice 
• Van 15 tot en met 21 mei wordt er gecollecteerd voor Longfonds

Collectes

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

Gedicht herdenking 4 mei
Voor de herdenking op 4 mei heeft onze stadsdichter Marjolein Westendorp een gedicht
geschreven.

Vandaag herdenk ik vroegere tijden
Helden die voor onze vrede vochten
Maar ook zij die daar nu voor strijden
En allen die dit met hun leven bekochten

Toen wij leefden in oorlogstijd
Kwamen zij ons te hulp over zee
Soms viel die reis hen ten spijt
En vloog een vlieger niet meer mee

Zij vonden toen hier hun zeemansgraf
Tijd vervloog en zee werd land
Een monument dat hen hun eer hergaf
Nog altijd hechten wij aan onze band

Dit is een dag van internationale verbintenis
Hier op dit plein één met zij die voor ons streden
Herdenken wij het leed dat geleden is
Ooit, toen en in het heden

Dit jaar doen wij afstand van onze naïviteit
Vrijheid blijkt toch te kunnen worden verloren
We zien pijn, angst en een aantastbare mogendheid
Opeens is oorlog dichterbij dan ooit te voren

Juiste nu, zijn wij twee minuten bij hen
Zij die alles gaven en zij die alles geven
Ik sta hier omdat ook ik geraakt ben
En samen met u waarde hecht aan ieder leven

Opdat wij nooit vergeten

© 2022, Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten 
Kijk op Youtube voor de prachtige geschiedenis die ten grondslag ligt aan dit gedicht.
Youtube: Stadsdichter Dronten de Hoeksteen

Eerste Solarcheque voor Biddinghuizen
Tijdens de opening van de Solar carport in Biddinghuizen is de eerste cheque overhandigd uit het 
Gebiedsfonds van Solar Fields.
 
De cheque van €10.000 euro werd door wethouder Duurzaamheid, Ton van Amerongen overhan-
digd aan de heer Steenbeek en mevr. Vervet van de Biddinghuizen energiecorporatie BEN. BEN zet 
de cheque in voor de ontwikkeling van een klein zonnepark op het voetbalveld in Biddinghuizen.

Dodenherdenking 4 mei
Jaarlijks herdenken we op 4 mei alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar mochten we hiervoor weer fysiek bij elkaar 
komen.

Naturalisatieceremonie
Afgelopen week was er een naturalisatieceremonie, wat betekent dat zestien personen officieel 
de Nederlandse nationaliteit ontvingen. Wethouder Gerrit Jan Veldhoen sprak de verklaring van 
verbondenheid uit. Die houdt in dat de nieuwe Nederlander zich zal houden aan de Grondwet. 
Ook alle rechten en plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt, kwamen aan bod.

Opening nieuwe fietsroute Oostrand
Zaterdag 14 mei wordt om 10.00 uur de opening van de nieuwe fietsroute feestelijk gevierd bij
het Torenbosje (Oudebosweg 41A te Dronten). Toepasselijk in de mei fietsmaand! Je bent van 
harte uitgenodigd om de opening van de Oostrand en haar eigen fietsroute te vieren.

Dronten Geeft Je De Ruimte
Op www.drontengeeftjederuimte.nl/ontspannen/zien-en-doen/oostrand-van-dronten kun je zien 
wat de route precies biedt en is de route te downloaden. Ervaar ons polderland met haar verge-
zichten, streekproducten en ondernemerschap. Onze ondernemers aan de Oostrand van Dronten 
laten met trots hun bedrijf en het landschap waarin zij werken zien. 

Groepsfoto gedecoreerden
Vorige week is er een groepsfoto gemaakt van alle aanwezigen gedecoreerden. Mocht u 
op de foto staan en geïnteresseerd zijn om de foto digitaal te ontvangen, zou u dan een 
mail willen sturen naar  m.vos@dronten.nl? Dan zorgen wij dat de foto in uw mailbox 
terecht komt. 



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.

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
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.

Marktverplaatsing naar de Schans
In verband met de kermis op het Meerpaalplein in Dronten, wordt de markt op woensdag 25 mei 
2022 op de parkeerplaatsen aan De Schans gehouden.

Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Strandweg 1; het vervangen van het bestaande gasstation
- Dronten, Dronterweg 29; het plaatsen van een geschakelde variantloods
- Dronten, Ketelweg 29; de oprichting van een agrarische handelsonderneming
- Dronten, Het Ruim 2 en 4; de vestiging van een Basic-Fit sportschool
- Dronten, Het Weerijs 2; de oprichting van een metaal bewerkend bedrijf Lets 
- Dronten, Wisentweg 9a; het in gebruik hebben van een manege

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.

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 : Uitvoeren testen en pilots AWZI Dronten
Aanvrager : Waterschap Zuiderzeeland
Locatie : Installatieweg 4 in Dronten
Datum ontvangst : 29 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: Z2022-006749

Bekendmakingen


