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Datum Tijd Activiteit Locatie
08-09-2022 19:30 – 00:00 uur Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente
22-09-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Vanaf 22 augustus tot en met 23 september is de Harenberg in Biddinghuizen in beide 
richtingen afgesloten.

• 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.

• Van 5 september tot en met uiterlijk 9 september is De Ketting afgesloten voor het herstraten 
van de weg bij het tankstation. De weg is dicht in beide richtingen.

Werkzaamheden

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

Van 11 september tot en met 17 september wordt er gecollecteerd voor het
Prinses Beatrix Spierfonds.

Collectes

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

Rectificatie Terinzagelegging ontwerp besluiten 
Bestemmingsplan Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)
In de vorige advertentie is per ongeluk uitgegaan van een voorontwerpplan. Dit is niet correct. 
Hieronder vindt u de juiste advertentie.

Het college van Dronten maakt bekend dat er ontwerp besluiten voor het het plan Landgoed 
Artemis Swifterbant (D4016) ter inzage liggen. Het plan is gelegen aan de Hoek Bisonweg/Bosweg 
te Swifterbant. De initiatiefnemer is voornemens het plangebied van 7 hectare te ontwikkelen tot 
een landgoed. Op het landgoed zal een landhuis worden gebouwd, tezamen met een vrijstaande 
poortwoning.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage:
1. Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Artemis Swifterbant (D4016) op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening;
2. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Landgoed Artemis Swifterbant (D4016).

U kunt de betreffende stukken van 8 september 2022 tot en met 20 oktober 2022 inzien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de 
gemeente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC Dronten. U kunt
geen zienswijze per e-mail indienen. Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze 
indienen. Dit kan door een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0321.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn een besluit te
nemen tot vaststelling van het plan. Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het plan ter visie 
met de mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften en/of een voorlopige voorziening bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.

Dronten, 7 september 2022.
Het college van Dronten, secretaris, drs. T. van Lenthe, burgemeester, drs. J.P. Gebben. 

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 aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenon-
derbord: XD-573-B, 2022-0911. Het gaat om een parkeervak aan Galjoenstraat 27 te Dronten; 
verzonden op 25-08-2022

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 14 0321.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Besluit maatwerkvoorschriften 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij maatwerk-
voorschriften hebben opgelegd voor:

Omschrijving : het lozen van afvalwater via de gemeenschappelijke hemelwaterriolering
   in het oppervlaktewater
Aan : Plukon Convenience Dronten B.V.
Locatie : Cellebroederspoort 4 in Dronten

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is 
niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van 31 augustus tot en met 11 oktober 
2022 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis 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.

Beroep 
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kan tijdens een periode van zes weken beroep 
aangetekend worden tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroep-
schrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep 
(motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het 
aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. 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-Ne-
derland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 
voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing 
is genomen. Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschul-
digd. 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 OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 
of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-001912

Uitvoering dunningswerkzaamheden dorpsbossen Dronten
Nadat de zaagwerkzaamheden in de dorpsbossen vorig jaar zijn stilgelegd vanwege de (te) natte 
weersomstandigheden, gaat de gemeente Dronten weer verder met de geplande dunningswerk-
zaamheden in de dorpsbossen. Vanwege de terreinomstandigheden is gekozen om in deze periode 
van het jaar het werk voort te zetten. Jaarlijks worden in een vijfde deel van het totale bosareaal 
(grootschalige) beheerswerkzaamheden uitgevoerd. In het bosvak gelegen op de hoek van de Wisen-
tweg en Gildepenningdreef te Dronten wordt het werk deze week gestart met de werkzaamheden. 

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

www.burgernet.nl

Opening van De Oost
Op 1 september heeft wethouder Lasize Hillebregt de Oost officieel geopend. De afgelopen 
maanden is er groot onderhoud gepleegd aan de Oost.
De rijbaan is opnieuw bestraat en voorzien van fietsstroken. Voetgangers en fietsers hebben nu 
voorrang op verkeer dat uit de zijwegen komt. Ook is een dementievriendelijke route aangelegd 
en diverse symbooltegels verduidelijken de route van en naar het centrum. Langs het voetpad
zijn vier rustplekken ingericht met een herkenbare bank. Tot slot hebben de bomen langs de
noordzijde een ruimer groenvak gekregen, zodat ze mooi en vitaal blijven.

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 24 augustus 2022 tot en met 
woensdag 31 augustus 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0915 25-08-2022 Wentelploeg 11 S Biddinghuizen, wijziging van de situering van de 

garageboxen, Combipark Wentelploeg, kad. sectie E 1863 Biddinghuizen  
2022-0917 26-08-2022 Smederij 150 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0921 29-08-2022 Huidenkopersgilde 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
  
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. 
 
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 

 
2022-0679 Dronten Kad. Sectie D 2753, wijzigen van de afmetingen schakelkast windpark xy-wind. 
 
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 25 augustus 2022 tot en met 
woensdag 31 augustus 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0764 Dronten Parkresidentie fase 4 kavel 74, bouwen van een woning  V 30-09-2022 
2022-0795 De Hoefslag 26 Dronten, doorbreken van een dragende wand 

t.b.v. het samenvoegen van de woonkamer en (bij)keuken 
V 25-08-2022 

2022-0797 Dronten Reevesluis, verplaatsen van de kanopassage Reevesluis 
Dronten 

V 31-08-2022 

2022-0864 Huidenkopersgilde 22 Dronten, vergroten van een doorgang in een 
dragende muur 

V 29-08-2022 

2022-0867 Hemsink 16 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 31-08-2022 
  
* = 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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Samen gezond en sportief in de buurt 
en wijk
Samen Actief van de gemeente Dronten en Gezonde Leefstijl Dronten breiden het bewoners-
budget van Samen Actief tijdelijk uit met de volgende uitdaging: 
Hoe kun je de omgeving waar je woont, werkt en leeft zo gebruiken dat je gezond en sportief 
bezig kunt zijn? 

Inwoners van de gemeente Dronten kunnen hun idee indienen en maken kans op een financiële 
bijdrage. Er is een bedrag van € 3.000,- beschikbaar om één of meerdere ideeën te ondersteunen.
Wil je graag mee doen of wil je meer informatie? Ga naar www.dronten.nl en zoek op ‘Samen 
gezond en sportief in de wijk en buurt’. 

Succesvolle ondermijningsdag
Woensdag 31 augustus was de ondermijningsdag van de gemeente Dronten! Op het Meerpaal-
plein stonden twee grote containers waarin te zien is hoe een drugslab er van binnen uitziet. 
Bureau Drugszaken legde onder andere uit waar je deze aan kunt herkennen. Daarnaast waren de 
Politie, Meld Misdaad Anoniem en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) aanwezig 
met een eigen kraam om te vertellen over ondermijning.
 
Bezoekers konden binnenkijken in het drugslab en basisschoolleerlingen en toezichthouders 
van de gemeente kregen een speciale rondleiding in de container. Zij gaven aan dat ze echt iets 
hebben opgestoken van de uitleg.
 
Met deze dag hopen we meer bewustwording te creëren voor de gevaren van drugscriminaliteit 
en hoe je dit kunt herkennen. We zijn dan ook blij dat de ondermijningsdag druk is bezocht en dat 
de reacties van de bezoekers zo positief zijn.

Gemeente Dronten is Klimaatsupporter
Van 31 oktober tot en met 6 november is de tweede editie van de Nationale Klimaatweek.
In deze week laat het hele land zien wat er in Nederland allemaal al gebeurt om de CO2-uitstoot
te verminderen en wat er nog moet gebeuren om de klimaatdoelen van 2030 te halen. 

De gemeente Dronten sluit zich ook aan bij de Nationale Klimaatweek als Klimaatsupporter, om-
dat de gemeente duurzaamheid hoog in haar vaandel heeft staan. De ambities die de gemeente 
heeft op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie sluiten goed aan bij deze klimaatweek.

Ben jij de eigenaar van deze zeilboot?
Een witte, houten zeilboot van ongeveer
6 meter is afgemeerd langs de mindervaliden 
vissteiger aan de Drontermeerdijk in Dronten. 
Deze boot mag hier niet liggen. De eigenaar 
is onbekend en daarom is de boot inmiddels, 
na een procedure, verplaatst naar een andere 
locatie ter opslag.

Bent jij de eigenaar? Dan word je verzocht om 
je te melden bij de gemeente Dronten.
Je kunt contact opnemen met het algemene 
telefoonnummer 14 0321 en vragen naar
mevrouw H.A. Broekhuisen.

Foto: Fotostudio Wierd Foto: Fotostudio Wierd



Bekendmakingen

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.

Werkzaamheden
De toenemende aantasting van de essen door essentaksterfte is een zorgpunt in de bossen. Afge-
lopen zomer is het bos, met extra aandacht voor de essen, beoordeelt op vitaliteit van de bomen. 
Aangetaste essen zijn, met het oog op veiligheid, gemarkeerd en worden nu verwijderd.
Daarnaast hebben de zaagwerkzaamheden tot doel het bos nog gevarieerder en aantrekkelijker 
te maken voor natuur en recreant. Het dunnen van het bos is erop gericht sneller een gewenst 
eindbeeld van een gevarieerd bos met verschillen in soorten, leeftijd en structuur te creëren. 
Door meer licht in het bos te brengen, kunnen struiken en planten zich beter ontwikkelen en 
worden tevens de omstandigheden voor het vestigen van verschillende diersoorten verbeterd. De 
overblijvende bomen kunnen zich, door het creëren van ruimte, beter ontwikkelen, waarmee de 
stabiliteit van het bos gewaarborgd blijft. De te dunnen bomen zijn voorzien van een (oranje) mar-
kering. Het zaagwerk wordt zoveel als mogelijk onder de juiste weers- en terreinomstandigheden 
uitgevoerd. Ongunstige omstandigheden kunnen er zodoende toe leiden dat het werk over een 
langere periode wordt uitgespreid en dat het gezaagde hout niet direct kan worden afgevoerd. 
Het vrijkomende hout is verkocht en wordt op stapels in en langs het bos gezet. De gemeente 
Dronten werkt volgens de Gedragscode Bosbeheer, waarin de belangrijke ‘spelregels’ voor een 
verantwoord bosbeheer beschreven staan.

Veiligheid
Gedurende de werkzaamheden kunnen bepaalde bosvakken en aangrenzende paden tijdelijk 
afgesloten zijn. Hier kunt u als gebruiker van het bos enige overlast van ondervinden. Wij vragen 
hiervoor uw begrip en medewerking. Voor uw eigen veiligheid en dat van onze medewerkers 
verzoeken wij u om eventuele aanwijzingen van uitvoerend personeel en bebording op te volgen. 

Informatie
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met de heer J. Brink via telefoonnummer 14 0321, afdeling RRB team groentechniek.

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027
De volgende ontheffingen zijn geweigerd en verzonden aan:
- 2022-0675: De Wierse Volkstuinvereniging Biddinghuizen, verzonden op 31-08-2022 

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
www. loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.


