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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.

Werkzaamheden

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

• Van 10 juli 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)

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 6 juli 2022 tot en met woensdag 
13 juli 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0773 07-07-2022 De Kil 1 Swifterbant, demonteren van landbouwvoertuigen 
2022-0778 08-07-2022 De Schipbeek 30 Dronten, uitbreiden van de milieustraat 
2022-0781 08-07-2022 Huidenkopersgilde 1 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
2022-0786 12-07-2022 Varelsebeek kavel AG, bouwen van een vrijstaande woning  
2022-0788 12-07-2022 Escudo 45 Dronten, bouwen van een dakkapel 
2022-0789 13-07-2022 Zonneweide 18 Biddinghuizen, verbouwen van een bestaande 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 6 juli 2022 tot en met woensdag 13 juli 2022 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0397 Dronten Kad. Sectie  F 972, onttrekken van grondwater aangaande Windplan Groen  
2022-0653 De Wieling 1 Swifterbant, verbouwen van het pand naar een fitnessruimte  
2022-0702 Timmerliedengilde 20 Dronten, bouwen van een kleine volière  
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 

 
2022-0568 Visvijverweg 18 Swifterbant, hergebruiken van een voormalige windmolen voor 

telecommunicatiedoeleinden in Swifterbant  
2022-0588 De Voor 32 A Biddinghuizen, bouwen van een rij van 11 prefab garageboxen 
 
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 7 juli 2022 tot en met woensdag 
13 juli 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0480 Bijsselseweg 11 56 Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

V 11-07-2022 

2022-0569 Drontermeerdijk 4 Dronten, ophangen van zonnepanelen aan de 
geluidswal van de Drontermeertunnel 

V 07-07-2022 

2022-0601 Smederij 126 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde 

V 11-07-2022 

2022-0638 Bloemenzoom 12 Swifterbant, bouwen van een woning V 08-07-2022 
2022-0711 Parkresidentie fase 2A, kavel 34, bouwen van een nieuwe woning  V 13-07-2022 
2022-0712 Staverdense Beek 22 Biddinghuizen, vernieuwen van het balkon V 13-07-2022 
2022-0727 Klingenweg 3 Swifterbant, realiseren van een privé op- en afrit met 

parkeergelegenheid 
V 13-07-2022 

2022-0736 Lancasterdreef 37 A Dronten, vervangen van een bestaand raam 
in de hal door een extra deur 

V 08-07-2022 

  
* = 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.  
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Bekendmakingen

Airgunner Ron Powers overleden
Dinsdagmiddag 12 juli is onze laatste airgunner Ron Powers rustig ingeslapen.
Met het overlijden van Powers nemen we afscheid van een tijdperk en in hem gedenken we alle 
airgunners. Nog vele jaren zullen wij hen blijven herinneren als onze bevrijders en als symbool van 
de wederopbouw.
Namens de Drontense gemeenschap bracht ook burgemeester Gebben onze condoleances over 
aan de familie van Ron. 

Je leven lang ontwikkelen bij de Flevomeer 
Bibliotheek
‘De bibliotheek is een plek waar je je kunt blijven 
ontwikkelen. Je hele leven lang’, zegt Paulien 
Botman. Paulien is Regiomanager Van Flevo-
meer Bibliotheek Dronten en Zeewolde. ‘Als 
inwoner kun je hier boeken lenen en lezen, maar 
je kunt hier ook studeren, werken, overleggen 
of meedoen aan een van de activiteiten die hier 
plaatsvinden. Iedereen is welkom!’

‘Een mooi voorbeeld is Seniorweb. Tegenwoor-
dig is bijna alles digitaal. Als je niet zo digitaal 
vaardig bent, is dat soms best lastig. Samen met Seniorweb houden we in de bibliotheek inloop-
spreekuren. Hier kun je vragen stellen over bijvoorbeeld videobellen en WhatsApp. Maar we hou-
den ook workshops en cursussen. Zoals bijvoorbeeld de cursus Digisterker of bijeenkomsten van 
Informatiepunt Digitale Overheid, waar mensen kunnen leren hoe een DigiD of digitale diensten 
van de gemeente of de Belastingdienst werken’, legt ze uit.

‘Een ander voorbeeld is Huis voor Taal, waar een grote groep vrijwilligers bij betrokken is. Zij 
begeleiden mensen die de nederlandse taal niet goed spreken om vaardiger te worden. Dit doen 
ze in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten. Er zijn taalgroepen, er is een open leercentrum en 
mensen met een migratieachtergrond kunnen gebruik maken van persoonlijke begeleiding.’

‘De bibliotheek is openbaar. Of je nu lid bent of niet, je bent er welkom. Er is ontzettend veel te 
doen en hierin werken we nauw samen met verschillende organisaties. Ook luisteren we goed 
naar behoeften. Signaleert Netwerk Burgers in de Knel bijvoorbeeld een bepaalde behoefte?
Dan proberen we hierop in te spelen. Maar ook individuele wensen en ideeën horen we graag.’

De medewerkers van de Flevomeer Bibliotheek zetten zich elke dag in om het beste in een ander 
naar boven te halen. Wil je iets lenen, neem dan een bibliotheekabonnement. Voor iedereen 
onder de 18 jaar is dit gratis. Meer informatie over de activiteiten zijn te vinden op de agenda van 
www.flevomeerbibliotheek.nl.

Voorgenomen verkoop perceel grond gelegen op 
bedrijventerrein “De Poort van Dronten”
De gemeente Dronten heeft het voornemen om ten aanzien van een perceel grond, gelegen aan 
de Cellenbroerderspoort te Dronten op het bedrijventerrein “De Poort van Dronten”, kadastraal 
bekend gemeente Dronten, sectie B, nummers 4585 (deels), groot circa 119.592 m2 (‘Perceel’), een 
koopovereenkomst aan te gaan met Mogema B.V. (‘hierna te noemen: Mogema’) dit ten behoeve 
van de realisatie van één of meerdere bedrijfsgebouwen met bijbehorende voorzieningen op een 
bedrijfskavel op “De Poort van Dronten”.    

De percelen op het bedrijventerrein “De Poort van Dronten” zijn door de gemeente Dronten 
openbaar te koop aangeboden via verschillende daarvoor bestemde online en offline kanalen, 
waaronder de gemeentelijke website. Gegadigden konden zich vrijelijk melden bij de gemeente 
Dronten, waarna de gemeente aan de hand van objectieve, redelijke en toetsbare criteria – als 
bedoeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan - heeft beoordeeld of gegadigden in 
aanmerking komen voor verwerving van een perceel grond op het bedrijventerrein.

Koper is de enige gegadigde die zich heeft gemeld voor de verwerving van het Perceel. Uit toet-
sing blijkt dat Mogema voldoet aan alle gestelde eisen om in aanmerking te kunnen komen voor 
het verwerven van een perceel op het bedrijventerrein. Daarbij geldt specifiek dat Mogema reeds 
een bouwplan heeft opgesteld voor de te realiseren bedrijfsgebouwen en zodoende aanzienlijke 
kosten heeft gemaakt, het bouwplan is goedgekeurd en Mogema op korte termijn – in lijn met de 
wens van het gemeentebestuur – tot realisatie van de bedrijfsbebouwing op het bedrijventerrein 
kan overgaan.

Mede gezien de hierboven geschetste feiten en omstandigheden meent de gemeente Dronten 
dat vaststaat dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Mogema op basis van objec-
tieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor 
verwerving van het perceel.

Vervaltermijn
De gemeente Dronten zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering 
geven aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een 
belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot 
de heer J. van den Bosch, mail naar j.van.den.bosch@dronten.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van
26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Ruimtelijke Ordening Zomervakantie 2022
Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke 
stukken ter visie liggen. In de week van 21 juli tot en met 27 juli 2022 liggen de volgende ruimtelij-
ke stukken nog ter visie.

Bestemmingsplannen
Voorontwerp:
- Ketelhaven-Woonontwikkeling LandsEnd ( 30 juni t/m 10 augustus)
Ontwerp:
- Dronten Herontwikkeling Flevomanege (7 juli t/m 17 augustus)

Dronten, 20 juli 2022.

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2026

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Abbertweg 3 Dronten, verzonden op 13-07-2022
- Vossemeerdijk 30 Dronten, verzonden op 13-07-2022 

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. 

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 ingetrokken voor het innemen van een standplaats:

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken van:
2021-0962 voor de verkoop van verse friet en burgers, wekelijks op vrijdag van 9.00 tot 18.00 aan 
de Schans C te Dronten; verzonden op 08-07-2022

DOE DE TEST OP WIJGAANVOOR100.NL

WEET JIJ WELK 
AFVAL WAAR IN MAG?

Controleer einddatum gasslang
Wist je dat de brandweer adviseert om de hogedrukslang (gasslang) van de gasfles ten minste 
elke twee jaar te vervangen? De slang wordt na verloop van tijd namelijk hard en broos. Hierdoor 
kunnen er scheuren inkomen waar het gas uit kan spuiten.

Dus ga je deze zomer op vakantie en ben je van plan om te koken met een gasfles? Controleer
dan de productie- of vervangingsdatum van de gasslang en zorg dat je op tijd een nieuwe koopt. 
De drukregelaars kun je het beste minimaal om de vijf jaar vervangen volgens de brandweer.

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Lege loodsen trekken criminelen aan! In ruil voor veel geld raken verhuurders betrokken bij het 
criminele circuit, met intimidatie en geweld tot gevolg. Vermoed jij illegale activiteiten zoals een 
drugslab in jouw buurt? Meld dit dan anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (M.):

Bij Meld Misdaad Anoniem ben je altijd anoniem:
• Jouw telefoonnummer is niet te zien.
• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens.
• M. is onafhankelijk.

Voordeel met de Pas van Dronten 
Gebruikt u de Pas van Dronten al? Met de pas krijgt u allemaal kortingen en vele extra’s.

Maak bijvoorbeeld kennis met een nieuwe sport door een gratis proefles, ontvang een extraatje 
op het terras of winkel met korting. Heeft u een tegoed op de Pas staan? Verzilver de pas dan bij 
deelnemende winkels, verenigingen en andere organisaties die aangesloten zijn bij de Pas van 
Dronten. Uw tegoed, alle aangesloten aanbieders en acties die op dit moment gelden vindt u op 
www.pasvandronten.nl.

Wist u dat we ook een nieuwsbrief hebben? Super handig want op deze manier weet u als eerste 
welke acties er zijn. Geef u snel op voor de nieuwsbrief via onze website.

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. 

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.



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 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 be-
schikking 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 tegelij-
kertijd 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, Toezicht en Handhaving via telefoon-
nummer 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.

Plaatsingsdatum:  21-07-2022

Verleende vergunningen voor evenementen
Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor evenemen-
ten verleend:
2022-0669,  De Heraldiek 2 Swifterbant, tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs op
24 september 2022, verzonden op 08-07-2022 

2022-0641, Ketelhaven, organiseren van de Ketelhavenloop 2022 op 28 augustus 2022,
verzonden op 14-07-2022

2022-0716,  De Zuid 2 Dronten, houden van de bazar Open Hof op 23 en 24 september 2022, 
verzonden op 14-07-2022 

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

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 intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
2020-0064 Het gaat om een parkeervak aan De Lijzijde 201 te Dronten, verzonden op 07-07-2022.

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.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking 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 140321.


