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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie
01-09-2022 19:30 - 22:30 uur Beeldvormende vergadering Huis van de Gemeente
08-09-2022 19:30 – 00:00 uur Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Vanaf 22 augustus tot en met 9 september is een deel van de Swifterringweg afgesloten in 
verband met onderhoud. Dit is tussen de tunnelbak van Observatorium Robert Morris tot aan 
de nieuwe rotonde van de Klokbekertocht. De autoweg is afgesloten, maar het fietspad blijft 
open. De afslag naar de Klokbekerweg is niet toegankelijk voor (brom)fietsers. 

• Vanaf 22 augustus tot en met 23 september is de Harenberg in Biddinghuizen in beide 
richtingen afgesloten voor de aanleg van drainage en definitief straatwerk. 

• Vanaf 20 augustus tot 14 oktober is de Bremerbergweg afgesloten voor de tweede fase van 
het onderhoud aan de weg. De afsluiting is tussen komgrens Biddinghuizen en de rotonde 
N306 Harderdijk/Spijkweg.

Werkzaamheden

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

Van 4 tot en met 10 september wordt er gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding.

Collectes

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

Bekendmakingen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een vergunning 
voor het milieuneutraal veranderen hebben verleend voor:

Omschrijving : Realisatie van een wintergarten (vrije uitloop) aan een bestaande stal 
Aanvrager : Maatschap Simmes 
Locatie  : Oudebosweg 39 Dronten
Verzenddatum : 19 augustus 2022

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien in het gemeen-
tehuis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Dronten, De Rede 1 in Dronten. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf die 
dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom 
u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het 

Brandweer stopt (vanaf 2027) met gebruik 
van sleutelkluizen
De brandweer maakt op dit moment gebruik van sleutelkluizen en sleutelbuizen, om zo snel 
mogelijk een gebouw in te kunnen. Dit is een kluis met de toegangssleutel, bevestigd aan de 
buitenkant van een gebouw. Helaas is de veiligheid van dit systeem niet meer voldoende bestand 
tegen inbrekers. Ook is het aantal verschillende sleuteltypes om de kluizen zelf te openen te groot 
geworden. Daarom heeft de Brandweer Flevoland besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met 
het gebruik van sleutelkluizen. 

Heeft jouw gebouw een rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm centrale (RAC)?
Dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de brandweer bij een melding op een andere manier 
toegang krijgt tot het gebouw. Heb je geen rechtstreekse doormelding, dan is dit niet verplicht, 
maar wel geadviseerd.
Stem in beide gevallen de nieuwe manier van toetreding vooraf met de brandweer af, voordat je 
een nieuw systeem aanschaft.

Ga naar www.dronten.nl/actueel voor meer informatie over de systemen die Brandweer Flevoland 
adviseert. Voor het afstemmen of bij vragen kun je contact opnemen met Brandweer Flevoland 
via planvorming@vrfgv.nl. Vermeld in je mail ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

Nieuwe minicontainers

Zo’n 16.000 huishoudens in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant krijgen nieuwe minicon-
tainers. Hun minicontainers zijn aan vervanging toe. Vorige week ontvingen inwoners van de 
gemeente Dronten een brief waarin staat hoe het vervangen van de containers in zijn werk gaat.

De gemeente vervangt de minicontainers voor Groente, Fruit, en Tuinafval (GFT), papier en Plastic 
Blik en Drinkpakken (PBD). Na het innemen en vervangen worden alle containers geregistreerd 
met een chip. De chip registreert de container bij het adres. 

Standaard hebben de minicontainers een inhoud van 240 liter. Het is eenmalig gratis mogelijk om 
een kleinere container (180 liter) te bestellen. Inwoners van veel nieuwbouwwijken of huishouders 
die de afgelopen 10 jaar al nieuwe minicontainers ontvingen, krijgen geen nieuwe containers.
Wél krijgen zij eenmalig de mogelijkheid om te kiezen voor een kleiner formaat container en
worden de bakken voorzien van een chip. Het deksel van de GFT-containers is groen.
 
Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen over het omwisselen van de minicontainers? Ga naar 
www.containerkeuzedronten.nl of bel van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur met 
de telefonische helpdesk: 085 - 020 3740. 
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 18 augustus 2022 tot en met 
donderdag 25 augustus 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2022-0903 19-08-2022 Andriesgulden 18 Dronten, plaatsen van een dakkapel  
2022-0905 22-08-2022 Harenberg 71 Biddinghuizen, uitbreiden van de oprit 

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 17 augustus 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

Dossier Omschrijving  
2022-0297 Sint Jorisgilde 7 Dronten, realiseren van een inbouw mini zwembad met veranda en 

schuur

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 

2022-0631 Ploegschaar 2 Biddinghuizen, wijzigen van een opslagloods naar bedrijfspand 
2022-0726 Harenberg 67 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar 5 meter 
2022-0568 Visvijverweg 18 Swifterbant, hergebruiken van een voormalige windmolen voor 

telecommunicatiedoeleinden in Swifterbant  
2022-0737 Dronten Kad. Sectie B 3723, nieuw te bouwen bedrijfsverzamelpand 
2022-0751 Visvijverweg Swifterbant Kad. sectie H 1190, kappen van bomen 

Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 

Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 17 augustus 2022 tot en met 
woensdag 24 augustus 2022 een vergunning heeft verleend of geweigerd die de uitgebreide (openbare) 
procedure heeft doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Verzonden 

2021-0564 Roggebotweg 28 Dronten, het oprichten en het inwerking 
hebben van een melkveehouderij en bouwen van een 
bedrijfsgebouw olo nr 5481663 

V/AV 18-08-2022 

* = betekenis soort besluit
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit

Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager, ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u 
daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder 
toegankelijk op de website via 
www.dronten.nl  en www.ruimtelijkeplannen.nl  (indien via REO) 
www.dronten.nl (zoeken: /bekendmakingen Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek)  (indien via 
OFGV) 

Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te 

brengen.
Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep / 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  

Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend 
via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 18 augustus 2022 tot en met 
woensdag 24 augustus 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

Dossier Omschrijving *Soort
besluit 

Verzonden 

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

V 22-08-2022 

2022-0608 Kampweg 25 Swifterbant, uitbreiden van de garage V 24-08-2022 
2022-0834 De Fazant 53 Dronten, vervangen van de garagedeur VV 24-08-2022 

* = 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

‘Wij kunnen altijd extra vrijwilligers 
gebruiken’
Voedselbank Dronten draait volledig op vrijwilligers. Of het nu gaat om de winkelactie, het samen-
stellen en uitdelen van de voedselpakketten, de chauffeurs, het secretariaat, de schoonmaak of 
het bestuur. Alle vrijwilligers zetten zich in voor mensen die het tijdelijk financieel moeilijk heb-
ben. ‘Wij merken dat de schaamte groot is om bij de voedselbank aan te kloppen, maar iedereen 
kan in zo’n situatie belanden’, vertelt voorzitter Joop de Jager. 

De voedselbank kan rekenen op een vaste, betrokken groep van 70 tot 80 vrijwilligers. ‘Bij ons krij-
gen vrijwilligers niks betaald, het is dus écht vrijwilligerswerk’, legt Joop uit. Met elkaar helpen zij 
wekelijks tussen de 110 en 130 gezinnen. Opvallend: sinds de hoge energie- en brandstofprijzen 
en de inflatie stijgt het aantal mensen dat bij de Voedselbank Dronten aanklopt voor hulp niet.
‘We vermoeden dat schaamte hier een grote rol speelt’, legt de voorzitter uit. 

Iedereen kan bij de voedselbank terecht, benadrukt Joop. ‘Wij hoeven niet te weten wat er precies 
aan de hand is. Als de nood hoog is, meld je dan aan en je krijgt standaard vier weken een voed-
selpakket. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) beoordeelt in die tussentijd of je in 
aanmerking komt en hoe ze jou kunnen helpen om uit de problemen te komen.’ 

Sommige vrijwilligers weten precies wat gezinnen doormaken. ‘We hebben best wel wat vrijwilli-
gers die zelf ooit ook klant bij de voedselbank waren en zich nu inzetten voor een ander. Andere 
vrijwilligers melden zich bij ons aan omdat ze graag mensen willen helpen. Iedereen heeft zo zijn 
eigen redenen.’ 

De grootste groep (30-40 mensen) bestaat uit vrijwilligers voor de winkelacties. Zij staan iedere 
maand in een supermarkt in Dronten, Swifterbant of Biddinghuizen en vragen aan klanten of zij 
één of meerdere houdbare producten willen afrekenen en doneren aan de klanten van de voed-
selbank. Dan zijn er nog vrijwilligers die iedere donderdag en vrijdag de pakketten inpakken en 
uitdelen. ‘Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor diverse functies. Er is genoeg te doen.
Kijk hiervoor op onze website www.vbdronten.nl’ 

College van burgemeester en wethouders van Dronten, Bezwaarschriftencommissie, Postbus 100 
8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt 
u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een 
spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 

verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u 
vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-006084


