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De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

19-05-2022 15:00 - 16:00 uur Hoorzitting commissie Huis van de Gemeente
  bezwaarschriften kamer
  Algemene zaken: Bezwaar
  tegen handelen in strijd met
  regels ruimtelijke ordening voor
  huisvesten van arbeidsmigranten
  in bestaande bebouwing op het
  perceel Roodbeenweg 17(A) Dronten

25-05-2022 19:30 - 23:00 uur Oordeelvormende vergadering Huis van de Gemeente

09-06-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering 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:

2022-0448,  Zuidsingel te Swifterbant, Kermis Swifterbant op 17, 18 en 19 juni 2022 aan de
Zuidsingel Swifterbant, verzonden op 04-05-2022 

2022-0327, Avondvierdaagse Swifterbant op 17, 18, 19 en 20 mei 2022, verzonden op 04-05-2022

2022-0289, Avondvierdaagse Biddinghuizen en Op Dreef Festival van 13 t/m 17 mei 2022 aan
De Dreef Biddinghuizen, verzonden op 10-05-2022

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

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 en/of ingetrokken voor het innemen van een standplaats:

Verleend
2022-0456 voor de verkoop van kersen, dagelijks in de maanden juni, juli en augustus 2022
van 9.00 tot 18.00 uur aan de Poort te Dronten. Verzonden op 11-05-2022

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken van:
2020-1244 voor de verkoop van Indische snacks, wekelijks op dinsdag van 9.00 tot 18.00 aan de 
Wardhof B te Dronten; verzonden op 04-05-2022

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 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.

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 hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden besluit aanwijzing zwemwater
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het besluit tot de aanwijzing
van de zwemlocaties in oppervlaktewater voor het zwemseizoen 2022 vaststellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende lijst van zwemlocaties in Flevoland 2022 zijn
vanaf donderdag 12 mei 2022 tot en met woensdag 22 juni op te vragen bij de OFGV via
telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Tevens liggen het besluit met
bijbehorende lijst voor een ieder ter inzage bij de gemeentes in Flevoland.

Beroep
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Flevoland en
overige belanghebbenden beroep aantekenen tegen dit besluit.
Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en
de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving
hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie.
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een
periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend 
worden bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum
en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom
beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als
de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast
een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige 
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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 4 mei 2022 tot en met woensdag 
11 mei 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0491 04-05-2022 Timmerliedengilde 11 A Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0495 04-05-2022 Statengulden 1 Dronten, verbreden van de inrit 
2022-0496 04-05-2022 Het Spint 12 Dronten, garage inrichten als slaapkamer en verhuur ervan 
2022-0500 06-05-2022 Pioniersweg 10 Dronten, realiseren van een tussenbouw en een aanbouw 

van een autobedrijf 
2022-0501 07-05-2022 Wisentweg 13 C Dronten, tijdelijk huisvesten van studenten 
2022-0499 06-05-2022 Korenmaaier 5 Biddinghuizen, aanleggen van een inrit 
2022-0505 09-05-2022 Ellerweg 21 Biddinghuizen, kappen van een boom 
2022-0506 09-05-2022 De Maalstroom 9 Swifterbant, bouwen van een woning met 2 inritten 
2022-0508 09-05-2022 Vossemeerdijk 12 A Dronten, aanvragen van een nieuw termijn voor het 

huidige tiny house project 
2022-0514 10-05-2022 Het Vaandel 23 Swifterbant, handelen in strijd met regels ro (starten van een 

b&b) 
2022-0102 11-05-2022 Dronten Kad. E 3099, Nieuw te bouwen bedrijfspand  
 
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 

 
2022-0314 Smederij 118 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 4 mei 2022 tot en met woensdag 
11 mei 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0172 De Wierse 113 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house V 04-05-2022 
2022-0223 Frans Halsstraat 25 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 09-05-2022 
2022-0405 Harenberg 63 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar maximale 

 breedte 
V 04-05-2022 

2022-0429 De Wierse 22 Biddinghuizen, verbreden van de bestaande inrit V 04-05-2022 
  
* = 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 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 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 Gildepenningdreef is in beide richtingen afgesloten tussen 16 mei en 9 juni in verband met 
asfalteringswerkzaamheden. De verwachting is dat dit 5 – 10 minuten vertraging zal opleveren. 

Werkzaamheden

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

• Van 15 tot en met 21 mei wordt er gecollecteerd voor het Longfonds
• Van 22 tot en met 28 mei is een collecte vrije periode in verband met Hemelvaartsdag

Collectes

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

Benoeming nieuw college
Donderdagavond 12 mei zijn Siert Jan Lap (CDA), Peter van Bergen (Leefbaar Dronten),
Peter Duvekot (SP) en Lazise Hillebregt (D66) benoemd tot wethouders van gemeente Dronten 
voor de bestuursperiode 2022-2026.
Siert Jan Lap en Lazise Hillebregt maakten sinds 2014 deel uit van de gemeenteraad van Dronten. 
Peter Duvekot sinds 2018. Peter van Bergen is wethouder voor Leefbaar Dronten sinds 2014.

In hun plaats zijn er vier nieuwe raadsleden benoemd: Hermen van Eijken (CDA), Peter Bentum 
(Leefbaar Dronten), Kim Reinink-Walles (SP) en Michael van der Ploeg (D66).

60-jarig huwelijk
De heer en mevrouw Van Dongen-van Gestel 
waren op 12 mei 2022 60 jaar getrouwd. 
Beiden zijn in 1934 geboren en getogen in 
Noord-Brabant en hebben elkaar in 1960 leren 
kennen tijdens het uitgaan. 

In 1965 verliet echtpaar Van Dongen 
Noord-Brabant om zich te vestigen aan de 
Stobbenweg, waar ze tot 1996 eerst een
gemengd en later een akkerbouw bedrijf run-
den. Burgemeester Gebben bezocht echtpaar
Van Dongen-van Gestel om ze van harte te 
feliciteren met hun diamanten huwelijk.

Succesvol Taptoe Dronten
Zaterdag 7 mei kwamen vier taptoe korpsen naar Dronten voor een succesvol Taptoe-optreden 
op het Meerpaalplein. De vier korpsen waren ESKA uit Bemmel, SHOWBAND KDO uit Groessen, 
Jong DVS uit Katwijk en Show- en Drumfanfare ‘Oranje’ IJsselmuiden.

Bestrijding eikenprocessierups
We zijn volop bezig met het verwijderen van eikenprocessierupsen. Zie je ergens processierupsen 
en/of nesten in een eikenboom? Maak dan een melding via www.dronten.nl.

De brandharen van de rups dringen bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. 
Wat er dan gebeurt, lijkt op een allergische reactie. Raak de rupsen, vrijgekomen brandharen en 
lege nesten niet aan. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of 
spoel de huid of ogen goed met water. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken.

De Wisselwandeling op begraafplaats 
Dronten
‘De dood, praat erover, niet eroverheen’, is dit jaar het thema van onze jaarlijkse begraafplaatsdag, 
hiermee sluiten we aan bij de campagne van SIRE.
We organiseren samen met Volatus Uitvaartzorg en Yarden op woensdag 15 juni ‘De Wisselwande-
ling’. De wandeling bevat mooie, verdrietige en bijzondere verhalen en informatie over alle zaken 
rondom begraven.
 
Voor meer informatie of aanmelden om mee te wandelen, ga naar www.dronten.nl/actueel.



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.

voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aan-
gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over 
heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend 
belang. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. Kenmerk: Z2021-015277

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer:
088 – 6333000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor:
Omschrijving : het starten van een schroothandel
Aanvrager : Handelsonderneming Johan Haverhoek
Locatie : Installatieweg 3 in Dronten
Verzenddatum : 9 mei 2022

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien. In verband met 
de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien op het 
gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd worden bij de gemeente Dronten, 

gemeente@dronten.nl of via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf 
die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met 
het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Dronten, Commissie Bezwaar en Beroep, Postbus 100 8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt 
u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van 
een spoedeisend belang. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn 
kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-016527

Bekendmakingen


