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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

15-06-2022 19:30 - 21:30 Beeldvormende vergadering Huis van de Gemeente
16-06-2022 14:30 - 15:30 Hoorzitting commissie  Huis van de Gemeente 
  bezwaarschriften kamer  
  Algemene zaken: 
  Bezwaar afwijzing aanvullende 
  subsidieaanvraag 2021
16-06-2022 19:30 - 22:30 Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente
23-06-2022 19:30 - 00:00 Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl/gemeenteraad

Agenda

• Van 13 juni tot en met 8 juli wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Rietweg tussen de 
rotonde Dronterweg/De West en de rotonde met de Swifterweg. De weg is in beide richtingen 
afgesloten. De verwachte vertraging is 10 tot 30 minuten.

Werkzaamheden

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

• Van 12 juni tot en met 18 juni wordt er gecollecteerd voor het Rode Kruis.
• Van 19 juni tot en met 25 juni wordt er gecollecteerd voor de Maag Lever Darm Stichting.

Collectes

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
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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 1 juni 2022 tot en met woensdag 
8 juni 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0637 02-06-2022 Neptunusweg 10 Dronten, verbouwen van de woning en plaatsen van een 

tuinmuur 
2022-0638 02-06-2022 Swifterbant Bloemenzoom kad sectie G 3168, bouwen van een woning 
2022-0643 02-06-2022 Venkel 28 Dronten, uitbreiden van de woning 
2022-0651 06-06-2022 De Trippen 30 A Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2022-0650 04-06-2022 Dreef 40 Biddinghuizen, vervangen van een houten draagbalk voor een 

stalen draagbalk in het balkon 
2022-0653 04-06-2022 De Wieling 1 Swifterbant, verbouwen van het pand naar een fitnessruimte 
2022-0655 08-06-2022 Het Zwarte Water 12 t/m 18 Dronten, wijzigingen van de gevels 
 
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 

 
2022-0355 De Aar 2 Dronten, verbouwen van het bestaande bedrijfspand 
 
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 2 juni 2022 tot en met woensdag 
8 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0564 Vierlander 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 01-06-2022 
2021-0499 Swifterbant Bloemenzoom kavel 17, bouwen van een woning en 

aanleggen van een uitrit 
V 07-06-2022 

2022-0098 Noordwijkselaan 12 Dronten, bouwen van een woning V 02-06-2022 
2022-0311 Smederij 124 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 08-06-2022 
2022-0396 Dronten kad. Sectie K 2810, aanbrengen van een composiet brug 

over de gildemeesterdreef ten behoeve van een verbinding voor 
fietsers en voetgangers van en naar het palet oost/west en palet 
wisentzone te Dronten 

V 03-06-2022 

2022-0479 Dronten parkresidentie fase 2A kavel 26, bouwen van een woning 
met berging  

V 07-06-2022 

2022-0573 Arendschelling 31 Dronten, aanleggen van een extra oprit V 03-06-2022 
  
* = 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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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.

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

Samen de boer op
Voor welke toekomstige keuzes staat Flevoland? Wat kan en wil Flevoland bijdragen aan de 
ontwikkeling van Nederland? Op 24 juni tijdens een middag, genaamd ‘Samen de boer op’, gaan 
verschillende partijen dit verkennen. Denk aan de inwoners, bestuurders, raads- en statenleden, 
leden van het waterschapsbestuur, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Flevoland. 
Wil je hier over meepraten? Meld je aan via www.flevoland.nl/Samen-Maken-We-Flevoland  

Open Huis - Huis van de Gemeente

Locatie gezocht meetpost vliegtuiggeluid

Op zaterdag 18 juni organiseren we een feestelijk Open Huis in ons verbouwde en verduurzaamde 
gemeentehuis. Je bent van harte welkom om op zaterdag 18 juni tussen 10:30 en 15:00 uur een 
rondleiding te volgen onder het genot van een hapje en een drankje. Tot dan!

De gemeente Dronten heeft drie meetpunten om vliegtuiggeluid te meten. Met de informatie van 
deze meetpunten maakt de gemeente beleidskeuzen voor het in gebruik nemen van vliegveld 
Lelystad. Voor één van deze punten, in Biddinghuizen bij Het Bakhuis, wordt een nieuwe locatie 
gezocht binnen 200 meter om de huidige locatie.
Door verkoop van de woning waar deze meetpost staat, wordt er gezocht naar een nieuwe  
locatie. Er moet een veilig te bereiken plat dak aanwezig zijn en een breedband internet- 
verbinding waar meerdere apparaten op aangesloten kunnen worden voor het versturen van de 
data. Wil je locatiehouder worden of meer informatie, neem dat contact op via VTH@dronten.nl.

Meer informatie over de locaties, vliegroutes en gemeten omgevingsgeluiden vind je op  
www.sensornet.nl

Rookmelders verplicht
Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht op iedere verdieping in elke woning. Check 
op www.rookmelders.nl hoeveel rookmelders jij nodig hebt. Zo zorg je voor jouw veiligheid en die 
van de mensen om je heen. 

Uitnodiging voor veteranen
woonachtig in gemeente Dronten
In de week in aanloop naar de landelijke Veteranendag 2022 nodig ik u als (actief dienende 
of post-actieve) veteraan uit mijn gast te zijn tijdens een informeel samenzijn op
woensdag 22 juni. U bent vanaf 17.45 uur van harte welkom in het gemeentehuis
van Dronten. Voor een maaltijd zal worden gezorgd.
 
U kunt zich tot donderdag 16 juni via e-mail aanmelden bij mijn secretariaat
(m.vos@dronten.nl). Ik kijk ernaar uit u te mogen begroeten en ontmoeten op
woensdagavond 22 juni a.s. in ons ‘Huis van de Gemeente Dronten’. Graag tot dan.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jean Paul Gebben, burgemeester

Online VOG aanvragen
Vanaf 20 juni kun je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) digitaal aanvragen. Een VOG is een 
document waar een nieuwe werkgever naar kan vragen. Hieruit blijkt of je in het verleden stafbare 
feiten hebt gepleegd die een risico vormen voor je nieuwe functie.

Soms is het niet mogelijk om je VOG rechtstreeks bij Justis aan te vragen en gaat dit via de  
gemeente. In de gemeente Dronten hoef je hiervoor binnenkort niet meer naar het 
gemeentehuis, maar kan dit digitaal. Je ontvangt je VOG nog wel per post.

Bekendmakingen

Verleende vergunningen voor evenementen
Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor  
evenementen verleend:

2022-0544,  winkelcentrum suydersee Dronten,  
organiseren van het suydersee event op 9 juli 2022 van 12.00 uur tot 17.00 uur  
in winkelcentrum SuyderSee in Dronten, verzonden op 02-06-2022 

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

Inzamelvergunning
Het college heeft een inzamelvergunning verleend voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel 
aan stichting Orange Babies. Deze stichting ambieert een wereld waar geen kinderen meer 
worden geboren met hiv en een samenleving waar moeders, kinderen en adolescenten, die de 
gevolgen van de hiv-epidemie aan den lijve ondervinden, een eerlijke kans op een toekomst 
hebben. Er wordt ingezameld in week 26.

Balie tijdelijk ’s avonds open
In aanloop naar de zomervakantie gaat de burgerzakenbalie met ingang van 21 juni tot en met 
26 juli elke dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur open. De avondopenstelling is alleen voor het 
aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen. Alle overige producten kunnen digitaal en/of 
overdag worden aangevraagd.

We werken op afspraak, zowel voor het aanvragen als voor het afhalen van een document. 
Er kan sprake zijn van een wachttijd voor het maken van een afspraak. Stel het hiervan dus niet 
uit tot het laatste moment om zo teleurstelling of extra spoedkosten te voorkomen. 
Een reguliere aanvraag is na vijf werkdagen klaar. 
Op de website www.dronten.nl vind je belangrijke informatie over wat er nodig is voor het
aanvragen van een document en het maken van een afspraak.

DOE DE TEST OP WIJGAANVOOR100.NL

WEET JIJ WELK 
AFVAL WAAR IN MAG?

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.
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