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HALLO TWIJFELAAR

KIES JOUW NIEUWE SPORT OP SPORTINDRONTEN.NL

WAT VOOR SPORTER BEN JIJ?

SPORT IN DRONTEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GEMEENTE DRONTEN EN DE MEERPAAL

Datum Tijd Activiteit Locatie

23-06-2022 19:30 - 00:00 Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente
07-07-2022 19:30 - 23:00 Raadsvergadering Huis van de Gemeente
14-07-2022 19:30 - 23:00 Raadsvergadering - kadernota 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.

• Van 28 juni tot en met 29 juli is de eerste fase van onderhoud aan de N708 Bremerbergweg, 
vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. De Bre-
merbergweg is afgesloten voor doorgaande verkeer tussen de komgrens Biddinghuizen en 
de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden wel 
toegang tot de werkvakken, maar moeten rekening houden met oponthoud en/of omrijden.

Werkzaamheden

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

• Van 19 juni tot en met 25 juni wordt er gecollecteerd voor de Maag Lever Darm Stichting.
• Van 26 juni tot en met 2 juli wordt er gecollecteerd voor Orange Babies, het gaat om het 

inzamelen van textiel.

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 8 juni 2022 tot en met woensdag 
15 juni 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0657 09-06-2022 Timmerliedengilde 20 Dronten, vervangen van de kozijnen 
2022-0658 09-06-2022 Mark 57 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 
2022-0663 10-06-2022 Fazantendreef 33 Dronten, uitbreiden van het bedrijfspand en plaatsen van 

nieuwe reclame 
2022-0666 10-06-2022 De Zaan 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning 
2022-0668 13-06-2022 Mosselweg 7 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe bewaring 
2022-0674 13-06-2022 Swifterbant kad. Sectie B 3723, bouwen van een bedrijfsverzamelpand 
2022-0676 13-06-2022 Spijkweg 30 Biddinghuizen, nieuwbouw opslagloods tbv stalling materieel 
2022-0678 13-06-2022 Dronten kad. Sectie D 18898, wijzigen van verleende  

omgevingsvergunning voor een schakelkast van windpark xy-wind ivm 
andere afmetingen 

2022-0423 14-06-2022 Swifterbant Bloemenzoom kavel 12, bouwen van een nieuwe woning 
2022-0684 15-06-2022 Cultuursingel 54 Biddinghuizen, bouwen van een dakkapel 
2022-0685 15-06-2022 De Houtsnip 27 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde op de 1e 

verdieping 
 
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 8 juni 2022 tot en met woensdag 15 juni 2022 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0643 Venkel 28 Dronten, uitbreiden van de woning  
2022-0651 De Trippen 30 A Swifterbant, plaatsen van een dakkapel  
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 

 
2021-0612 Spieringweg 2 Dronten, verbouwen van een schuur t.b.v. dagverblijf 
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 9 juni 2022 tot en met woensdag 
15 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1121 De Poort 21 Swifterbant, bouwen van een mfc en appartementen, 
de poort swifterbant  

V 15-06-2022 

2021-1286 Lancasterdreef 14 Dronten, ombouwen van een bijgebouw naar 
een gastenverblijf 

V 15-06-2022 

2021-1521 Bloemenzoom kad. Sectie G 3192, bouwen van een woning V 15-06-2022 
2022-0044 Drachme 35 Dronten, uitbreiden van de woning V 13-06-2022 
2022-0314 Smederij 118 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 10-06-2022 
2022-0337 Dronterweg 29 Dronten, bouwen van 2 variantloodsen V 15-06-2022 
2022-0427 Spijkweg kad. Sectie D 2667 Biddinghuizen, verrichten van 

graafwerkzaamheden tbv nieuwe natuur en recreactie 
mogelijkheden 

V 09-06-2022 

2022-0461 Ridderspoorlaan 28 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel V 13-06-2022 
2022-0475 Harenberg 59 Biddinghuizen, verbreden van de inrit V 09-06-2022 
2022-0482 Staverdense Beek 7 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande 

woning buitenplaats veluwemeer f 975 
V 09-06-2022 

2022-0491 Timmerliedengilde 11 A Dronten, plaatsen van een dakkapel V 09-06-2022 
2022-0514 Het Vaandel 23 Swifterbant, handelen in strijd met regels ro 

(starten van een b&b) 
V 15-06-2022 

2022-0611 Koornmarktpoort 33 Dronten, toevoegen van inritten  V 13-06-2022 
2022-0614 De Steilsprong 1 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 15-06-2022 
 
* = 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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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.

Voordracht Koninklijke onderscheiding
De uitreiking van Koninklijke onderschei-
dingen (de lintjesregen) vindt jaarlijks 
plaats op de dag voor Koningsdag.
Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om 
mensen te bedanken en te waarderen voor 
hun inzet voor de samenleving.
Hierbij staan persoonlijke verdiensten en 
prestaties met een bijzondere waarde voor 
de samenleving centraal.

Kent u iemand die volgens u een
Koninklijke onderscheiding (‘lintje’)
verdient? Draag deze persoon dan voor.
De voordracht voor een lintje in 2023 kan tot uiterlijk 1 juli 2022 worden ingediend.
Dit kan digitaal via www.lintjes.nl/voordragen. Op deze website en op www.dronten.nl 
vindt u meer informatie over de procedure tot voordracht.

Voor vragen kunt u zich richten tot het kabinet van de burgemeester (M. Vos) via het
algemene telefoonnummer 14 0321 of per mail via m.vos@dronten.nl.

Bekendmakingen

Bekendmakingen

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

2022-0370,  De Kromme Rijn 1 Dronten, organiseren van het Polderfest 2022
op 30 juli 2022 van 21.00 uur tot 02.00 uur, verzonden op 09-06-2022 

2022-0457, Meerpaalplein Dronten, voor het organiseren van de Haringparty 2022
op 16-07-2022, verzonden op 09-06-2022

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

Wet milieubeheer, melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Harderringweg 17; het realiseren van een overdekte uitloop in de bestaande 

pluimveestallen
- Dronten, Installatieweg 3; de oprichting van een metaal- en schrootopslag
- Dronten, De Reest 58; de oprichting van een garagebedrijf

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.

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.

Wij gaan voor 100
De gemeente Dronten maakt werk van het beter scheiden van huishoudelijk afval. Elizabeth 
Lekkerkerk is op 1 januari begonnen als afvalcoach en helpt inwoners bij het terugdringen van 
restafval. Ze kijkt met de inwoner naar wat er wél goed gaat en hoe het beter kan. Want door goed 
te scheiden kunnen meer producten gerecycled worden.
‘Gelukkig scheiden heel veel inwoners al hun afval. Er gaat al heel veel goed en als dat niet het 
geval is, dan komt het vaak doordat mensen het niet goed weten.’
Wist jij bijvoorbeeld dat een lege pizzadoos met etensresten of vet niet in de papierbak mag, maar 
bij het restafval hoort?

Wil je meer informatie en dit soort tips over het scheiden van afval?
Kijk op www.wijgaanvoor100.nl

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 in Fixi, de meldingsapp van gemeente Dronten. 
Ook jij bent de ogen en oren in de gemeente en door het uploaden van de foto en de locatie-
gegevens worden wij op de hoogte gebracht. Zo kunnen we het probleem verhelpen. De app is 
gratis te downloaden in de Google Play Store, App Store, www.dronten.nl en via onderstaande 
QR-codes: 

Locatie gezocht meetpost vliegtuiggeluid
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 internetverbin-
ding 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 

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

2016-0553, Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met
kentekenonderbord: 44-NF-DD. Het gaat om een parkeervak aan De Schans 133 te Dronten;
verzonden op 15-06-2022

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 telefoonummer 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.


