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Gemeente onderzoekt preventieve 
jeugdhulp
De gemeente Dronten laat een onderzoek uitvoeren naar de preventieve
jeugdhulp. ‘We willen weten of we de goede dingen doen en wat we kunnen 
verbeteren. Het onderzoeksbureau bekijkt ook wat we kunnen leren van andere 
gemeenten’, vertellen beleidsmedewerkers van de gemeente Eline Maas en Gerry 
Drijfhout.

Preventieve jeugdhulp draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van
kinderen en jongeren. ‘We willen voorkomen dat kleine problemen groter worden 
en dat gezinnen intensieve hulp nodig krijgen’, legt Eline uit. ‘In Dronten hebben we 
verschillende aanbieders van preventieve jeugdhulp. We willen graag weten of het 
aanbod geschikt is en of de inwoner hiermee voldoende geholpen is.’

Wat is het doel van preventieve jeugdhulp? ‘Het is vooral heel toegankelijk en
praktisch’, vertelt Gerry. ‘Kinderen die vastlopen in de klas of ouders die tegen dingen 
aanlopen in de opvoeding krijgen tips en hulp om de situatie te verbeteren.
De hulp is heel laagdrempelig. Het is heel normaal dat je af en toe advies nodig hebt. 
Uiteindelijk willen we bereiken dat kinderen en/of ouders genoeg tools hebben om
op eigen kracht verder te kunnen.’

‘Een voorbeeld van preventieve jeugdhulp is Sterk in de Klas. Soms hebben kinderen 
wat extra hulp nodig op school. Bijvoorbeeld bij gedrags- en werkhoudingproblemen,
onzekerheden of pesten. Medewerkers van Sterk in de Klas helpen kinderen en leer-
krachten om de situatie te verbeteren. Een ander voorbeeld is Intraverte. Intraverte 
biedt psychomotorische therapie bij kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal 
vanzelf gaat. En het fijne is: dat gebeurt allemaal gewoon op school.’

Eline: ‘Gezinnen die vastlopen in de opvoeding met tenminste 1 kind onder de 6 jaar
en een klein netwerk, kunnen gebruikmaken van Homestart van Humanitas.
Een getrainde vrijwilliger komt een dagdeel per week thuis bij het gezin. Hij of zij kijkt 
wat nodig is en geeft tips.’ 

Preventieve jeugdhulp is gratis. Ouders en kinderen worden vaak
doorverwezen door het kinderdagverblijf, school of de
jeugdgezondheidszorg. Bij deze organisaties kun je ook
terecht voor tips over het opvoeden en opgroeien
van je kind.

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

• De schutsluis van het Reevecomplex bij Dronten ervaart op dit moment storingen. Rijkswater-
staat is hiervan op de hoogte en vind het erg vervelend dat dit voor overlast kan zorgen voor 
scheepvaart- en fietsverkeer. De deuren van de schutsluis staan momenteel open, daardoor is 
fietsverkeer over de sluis niet mogelijk. Het fietspad is afgezet en er is een omleiding ingesteld. 
Volg als fietser de omleidingsborden. Voor meer informatie zie www.rijkswaterstaat.nl.

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)
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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 13 juli 2022 tot en met woensdag 
20 juli 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0382 14-07-2022 Parkresidentie fase 2a, kavel 35 Dronten, bouwen van een woning 
2022-0795 14-07-2022 De Hoefslag 26 Dronten, doorbreken van een dragende wand t.b.v. het 

samenvoegen van de woonkamer en (bij)keuken 
2022-0797 14-07-2022 Reevesluis Dronten, verplaatsen van de kanopassage  
2022-0799 15-07-2022 Oudebosweg 14 Dronten, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 

huisvesten van arbeidsmigranten in de voormalige bedrijfswoning)  
2022-0803 16-07-2022 De Wieling 1 Swifterbant, ombouwen tot fitness centrum 
2022-0413 18-07-2022 De Maalstroom 6 Swifterbant, plaatsen van een betonmortelcentrale 
2022-0817 19-07-2022 Sint Margarethagilde 31 Dronten, aanleggen van een extra uitrit 
2022-0818 19-07-2022 Dronten D 2854, wijzigen van verleende omgevingsvergunning voor 

schakelkasten van windpark hoge vaart zuid 
  
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 13 juli 2022 tot en met woensdag 20 juli 2022 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0796 Smidshamer 60 Dronten, 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 

 
2022-0674 Dronten kad. sectie B 3723, bouwen van een bedrijfsverzamelpand  
 
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 14 juli 2022 tot en met 
woensdag 20 juli 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0612 Spieringweg 2 A Dronten, verbouwen van een schuur t.b.v. 
dagverblijf 

V 15-07-2022 

2022-0626 Watersportkade 2 Dronten, vervangen van 7 meerpalen V 18-07-2022 
2022-0655 Het Zwarte Water 18 Dronten, wijzigingen van de gevels  V 14-07-2022 
2022-0668 Mosselweg 7 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe bewaring V 20-07-2022 
2022-0703 Dronten kad. sectie D 2639, kamperen en parkeren op een perceel 

met agrarische functie  
V 14-07-2022 

2022-0733 Mergelland 16 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 14-07-2022 
2022-0738 Koornmarktpoort 33 Dronten, aanleggen van een extra inrit bij een 

bedrijfsverzamelgebouw 
V 20-07-2022 

2022-0788 Escudo 45 Dronten, bouwen van een dakkapel V 20-07-2022 
  
* = 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

Vastgesteld wijzigingsplan verwijderen van de 
aanduiding arbeidsmigranten- en studentenhuisvesting 
uit lijst Bijlage I van het bestemmingsplan ‘Woongebieden 
Dronten (D1000)’ (D10001)
Het college van Dronten maakt bekend dat het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan
verwijderen van de aanduiding arbeidsmigranten- en studentenhuisvesting uit lijst Bijlage I van 
het bestemmingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’ (D10001) ter inzage ligt. 
Het wijzigingsplan maakt het verwijderen van de aanduiding arbeidsmigranten- en/ of studen-
tenhuisvesting op de adressen Kamperfoelielaan 32, Thomsonstraat 48, Escudo 49, Albertijn 33, 
Hondsrug 28, Langstraat 65 en Marsweg 8 uit Bijlage I van het bestemmingsplan Woongebieden 
Dronten (D1000) mogelijk.

U kunt de het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken van
28 juli tot en met 8 september 2022 inzien:
•  bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak;
•  op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging, kunt u binnen 6 
weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt geen beroep instellen indien u geen belangheb-
bende bent én geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend.
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking na het aflopen van de beroepstermijn.
Ook kunt u – tijdens de beroepstermijn – een verzoek om een voorlopige voorziening richten 
aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

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 voor het innemen van een standplaats:

Verleend
(Dossier) voor de verkoop van appels en peren op 8 oktober van 9.00 tot 17.00 aan het
Havenplein te Dronten. Verzonden op 18-07-2022

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.

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.

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

2022-0615,  Dorpsbos Swifterbant, organiseren van het dorpsfeest op 26/27 en
28 augustus 2022, verzonden op 18-07-2022 

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

Houtopstanden kappen zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij te
stellen van de kapvergunningplicht. Concreet betekent dit dat er voor het kappen van gemeente-
lijke 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 eerste 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 De Poort en De Schutsluis (vroegere Kombuis) te Swifterbant, wordt 1 linde gekapt 
vanwege de realisatie van het MFC Swifterbant.

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.

60 jaar getrouwd
Mevrouw en meneer Dibbits-Weernekers, zijn maar liefst 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jean 
Paul Gebben kwam het echtpaar persoonlijk feliciteren.

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

Foto: Fotostudio Wierd

Help mee aan de veiligheid in de
gemeente Dronten. Doe mee met Burgernet

www.burgernet.nl


