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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente dronten

Na de zomervakantie zal de agenda van de gemeenteraad weer hervat worden.

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

Agenda

• 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 Bremerbergweg 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.

• De Beursstraat is van 1 juli tot en met 22 juli afgesloten in beide richtingen voor herinrichting 
en onderhoud van de weg. Beursstraat nummer 5 tot en met 57 zijn wel bereikbaar vanaf de 
rotonde.

Werkzaamheden

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

• Van 10 tot en met 3 september is een collectevrije periode in verband met de zomervakantie. 

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 29 juni 2022 tot en met 
woensdag 6 juli 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0738 29-06-2022 Koornmarktpoort 33 Dronten, aanleggen van een extra inrit bij een 

bedrijfsverzamelgebouw 
2022-0406 01-07-2022 Vossemeerdijk 6 Dronten, plaatsen van tijdelijke voorzieningen tbv 

overnachtingsmogelijkheden: 21 tenten, 1 toilet/douche gebouw, 1 
buitenkeuken en een composttoilet 

2022-0751 04-07-2022 Visvijverweg kad. sectie H 1190 Dronten, kappen van bomen 
2022-0748 03-07-2022 Bremerbergweg 9 Biddinghuizen, aanleggen van een eigen oprit 
2022-0325 05-07-2022 Parkresidentie fase 2a, kavel 29 Dronten, nieuwbouw woning  
2022-0761 05-07-2022 De Grutto 53 Dronten, aanleggen van een oprit 
2022-0762 05-07-2022 Beursstraat 14 Dronten, plaatsen van gevelreclame en  

aanrijdvoorzieningen Lidl Dronten 
2022-0764 06-07-2022 Parkresidentie fase 4, kavel 74 te Dronten, nieuwbouw 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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 30 juni 2022 tot en met 
woensdag 6 juli 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0561 De Wierse 105 Biddinghuizen, bouwen van een schuur en 
fietsenhok 

V 06-07-2022 

2022-0562 Loofklapper 14 Biddinghuizen, verbreden van de bestaande inrit V 06-07-2022 
2022-0578 De Dommel 44 Dronten, wijziging van de uitritten V 06-07-2022 
2022-0721 De Aar 2 Dronten, realiseren van 4 inritten en verplaatsen van een 

lantaarnpaal 
V 04-07-2022 

2022-0357 De Kooi en Meddo Biddinghuizen, bouwen van 15 woningen  V 07-07-2022 
 
* = 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.  
 

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 29 juni 2022 tot en met 
woensdag 6 juli 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0738 29-06-2022 Koornmarktpoort 33 Dronten, aanleggen van een extra inrit bij een 

bedrijfsverzamelgebouw 
2022-0406 01-07-2022 Vossemeerdijk 6 Dronten, plaatsen van tijdelijke voorzieningen tbv 

overnachtingsmogelijkheden: 21 tenten, 1 toilet/douche gebouw, 1 
buitenkeuken en een composttoilet 

2022-0751 04-07-2022 Visvijverweg kad. sectie H 1190 Dronten, kappen van bomen 
2022-0748 03-07-2022 Bremerbergweg 9 Biddinghuizen, aanleggen van een eigen oprit 
2022-0325 05-07-2022 Parkresidentie fase 2a, kavel 29 Dronten, nieuwbouw woning  
2022-0761 05-07-2022 De Grutto 53 Dronten, aanleggen van een oprit 
2022-0762 05-07-2022 Beursstraat 14 Dronten, plaatsen van gevelreclame en  

aanrijdvoorzieningen Lidl Dronten 
2022-0764 06-07-2022 Parkresidentie fase 4, kavel 74 te Dronten, nieuwbouw 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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 30 juni 2022 tot en met 
woensdag 6 juli 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0561 De Wierse 105 Biddinghuizen, bouwen van een schuur en 
fietsenhok 

V 06-07-2022 

2022-0562 Loofklapper 14 Biddinghuizen, verbreden van de bestaande inrit V 06-07-2022 
2022-0578 De Dommel 44 Dronten, wijziging van de uitritten V 06-07-2022 
2022-0721 De Aar 2 Dronten, realiseren van 4 inritten en verplaatsen van een 

lantaarnpaal 
V 04-07-2022 

2022-0357 De Kooi en Meddo Biddinghuizen, bouwen van 15 woningen  V 07-07-2022 
 
* = 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.  
 

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

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

2022-0671,  Meerpaalplein Dronten, Stoffenbeurs Dronten op 23 september 2022,
verzonden op 01-07-2022 

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

Houtopstanden kappen zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij te stel-
len van de kapvergunningplicht. Concreet betekent dit dat er voor het kappen van gemeentelijke 
houtopstanden geen kapvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap van 
gemeentelijke houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en 
getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden gepubliceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het derde kwartaal van 2022 te kappen. De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

Op de hoek van De Zuid en De Boeg in Dronten worden 3 eiken en 4 essen gekapt vanwege de 
ontwikkeling van het nieuwbouwplan ‘De Zuid’. 

Wet milieubeheer, melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:
- Dronten, De Gouwe 14; het starten van een bedrijf in camperbouw
- Dronten, De Gouwe 40; starten van een bedrijf voor onderhoud en reparatie van auto’s 
- Swifterbant, nabij Visvijverweg 32; de oprichting van een tijdelijk gronddepot

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.

Vooraankondiging Ruimtelijke Ordening 
zomervakantie 2022
Tijdens de schoolvakantie (18 juli t/m 29 augustus 2022) bestaat de mogelijkheid dat
onderstaande advertenties op het gebied van ruimtelijke ordening worden geplaatst op onze 
gemeentepagina in de Flevopost. 

Ontwerp bestemmingsplan artikel 3.1 Wro
Landgoed Artemis (D4016)
Dronten Hanzekwartier Spoorzone(2042)

Ontwerp wijzigingsplan artikel 3.6 Wro
Biddinghuizen-Harderringweg 6 (D40013)

Vastgesteld bestemmingsplan artikel 3.1 Wro
Partiele herziening Dronten Hanzekwartier en Dronten-Hanzekwartier-Havenkade (2043)

Mocht u met vakantie zijn en toch op de genoemde advertenties wensen te reageren door
het indienen van een inspraakreactie, zienswijze en/of een beroepsschrift, dan kunt u iemand 
anders machtigen om dit namens u te doen. Deze persoon dient dan in het bezit te zijn van een 
schriftelijke machtiging.

Dronten, 13 juli 2022
Burgemeester en wethouders van Dronten, secretaris, drs. T. van Lenthe, burgemeester,
drs. J.P. Gebben.

Bekendmakingen

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.

Doe de afvaltest!
Sorteeranalyses laten zien dat er regelmatig piepschuim in de minicontainers voor PBD
(Plastic, Blik en Drinkpakken) zit. Maar wist je dat piepschuim naar de milieustraat mag? 
PBD is namelijk eenmalig huishoudelijk verpakkingsafval. Is het een verpakking, is het leeg
en komt het uit de keuken of badkamer? Dan hoort het bij het PBD. 
Hoe goed scheid jij je afval? Doe de test! Kijk op www.wijgaanvoor100.nl/de-test 

Dronten fixt openbare ruimte met Fixi-app

VERKEERSBORD
STUK?
MELD HET MET FIXI
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Zie je een stoeptegel loszitten, een gevaarlijk overhangende boom of een omgewaaid omleidings-
bord? 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 locatiegegevens 
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: 

Android iOS

GGD- panelleden gezocht
De GGD is op dit moment op zoek naar nieuwe panelleden. Vind je het belangrijk om de
gezondheid in Flevoland te verbeteren en wil je vier keer per jaar een korte vragenlijst invullen? 
Meld je dan aan via www.ggdflevoland.nl/Paginas/GGD-Panel.aspx Met name in de leeftijdsgroep 
18 tot en met 50 jaar worden panelleden gezocht.

Reisdocument verlengen
Ga je op vakantie naar het buitenland? Voorkom problemen en controleer op tijd of je reisdocu-
ment nog geldig is. Is je paspoort of ID (binnenkort) verlopen? Maak dan snel een afspraak via 
www.afspraakmaken.dronten.nl/internetafspraken om je nieuwe reisdocument aan te vragen. 
Daarmee voorkom je extra kosten voor een spoedaanvraag. Let op, de wachttijd is langer dan 
normaal. 

Extra service: kun je overdag niet naar het gemeentehuis om je rijbewijs of paspoort aan te
vragen? In verband met de zomerperiode kan dit van 21 juni tot en met 26 juli ook op de
dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur. Dit kan uitsluitend op afspraak en alleen voor het
aanvragen en ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen. Overige producten kunnen digitaal 
en/of overdag worden aangevraagd.

Voor meer informatie over wat er nodig is voor het aanvragen van een document en het maken 
van een afspraak ga je naar www.dronten.nl/direct-regelen/burgerzaken.

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.

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.


