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Datum Tijd Activiteit Locatie

22-09-2022 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente
29-09-2022 19:30 – 22:00 Beeldvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente
  over IHP en Armoedebeleid
29-09-2022 19:30 – 22:00 Beeldvormende vergadering Commissiezaal (Bremerbergzaal)
  over huisvesting Huis van de Gemeente
  arbeidsmigranten
 6-10-2022 19:30 – 22:15 Beeldvormende vergadering  Raadzaal – Huis van de Gemeente
  over evaluatie woonvisie en
  Dronten Groeit

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

Agenda

• 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 18 t/m 24 september wordt er gecollecteerd voor het Nierstichting.
• Van 25 september tot en met 1 oktober wordt er gecollecteerd voor HandicapNL.

Collectes

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

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 laatste 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.

Langs de Ottodreef (naast de Leen Bakker) te Dronten worden 3 sierperen en 3 esdoorns gekapt 
t.b.v. het verleggen van de weg en het fietspad.

Publicatie week 38
Op 23 september 2022 is de hoorzitting commissie bezwaarschriften van de kamer Algemene Za-
ken. De volgende onderwerpen worden gehandeld. Om 11:00 uur de buiten behandeling stelling 
van de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een Tiny House op het perceel De 
Wierse 111 te Biddinghuizen. Om 11:45 uur de spoedeisende bestuursdwang – Staalwijk te Dron-
ten en om 12:15 uur het afgewezen verzoek om handhaving.
De locatie van de hoorzitting is het gemeentehuis aan De Rede 1,  Dronten.

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
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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 7 september 2022 tot en met 
woensdag 14 september 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0965 07-09-2022 Karel Appelstraat 54 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0970 08-09-2022 Dronten Kad sectie B 4664 kavel H 86,, aanleggen van een verharde dam 

  
2022-0973 10-09-2022 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, huisvesten van arbeidsmigranten 
2022-0976 13-09-2022 Spijkweg 30 Biddinghuizen, uitbreiden met een attractie op het park van 

Walibi Holland 2023 
2022-0979 14-09-2022 Hof van Fleur Dronten, aanleggen van een tijdelijke inrit inclusief duiker 

tbv plangebied Hof van Fleur 
  
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 

 
2022-0724 De Patrijs 5 Dronten, aanvragen van een vergunning voor een bestaande berging en 

veranda 
2022-0827 Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen kavel 190 t/m 201, bouwen van 12 wanders 

wellness woningen 
2022-0832 Biddinghuizen Kad sectie E 3214 kavel G 132, bouwen van een woning 
 
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 8 september 2022 tot en met 
woensdag 14 september 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0102 Loofklapper Biddinghuizen Kad sectie E 2752, bouwen van een 
bedrijfspand 

V 13-09-2022 

2022-0674 De Mui Swifterbant Kad sectie B 3723, bouwen van een 
bedrijfsverzamelpand 

V 12-09-2022 

2022-0684 Cultuursingel 54 Biddinghuizen, bouwen van een dakkapel G 14-09-2022 
2022-0726 Harenberg 67 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar 5 meter V 13-09-2022 
2022-0737 De Mui Swifterbant Kad sectie B 3723, nieuw te bouwen 

bedrijfsverzamelpand  
V 12-09-2022 

2022-0817 Sint Margarethagilde 31 Dronten, aanleggen van een extra uitrit V 13-09-2022 
2022-0839 De Volte 16 Dronten, handelen in strijd met regels ro (huisvesten 

van studenten) 
V 08-09-2022 

2022-0905 Harenberg 71 Biddinghuizen, uitbreiden van de oprit V 13-09-2022 
2022-0917 Smederij 150 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 09-09-2022 
2022-0956 Harenberg 69 Biddinghuizen, verbreden van de inrit V 14-09-2022 
  
* = 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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Praat mee over de toekomst
We staan in Dronten voor verschillende uitdagingen, zoals een woningentekort, tekorten in de 
zorg en een veranderend klimaat. Als gemeente, ontstaan uit pioniers, zijn we op zoek naar
nieuwe pioniers die willen meepraten over oplossingen voor deze uitdagingen.

Meedenken over plannen voor de toekomst doen we tijdens drie fysieke bijeenkomsten in elk
van onze dorpen en in een online bijeenkomst. Je bent van harte uitgenodigd!

Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dronten.ikpraatmee.nl/
drontenontwikkelt.

Scan de QR-code en praat mee!

Hoe ervaar jij
de gevolgen van 

de coronapandemie?

 Laat het ons weten

Milieustraat gesloten
De milieustraat in Dronten is gesloten op woensdag 28 en donderdag 29 september vanwe-
ge groot onderhoud. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe aan- en afmeldzuilen geplaatst. Deze 
apparaten wegen het gewicht bij aankomst en vertrekt om zo te registreren hoeveel gewicht er 
is afgeleverd bij de milieustraat. Vanaf vrijdag 30 september kun je ook pinnen vanuit de auto en 
krijg je een bon met de weeggegevens.
 
Het wegbrengen van afval is in de meeste gevallen gratis. Voorbeelden van gratis afval zijn: bruin- 
en witgoed, spaarlampen, batterijen, textiel, groenafval, schoon puin, schone grond en asbest 
(speciaal verpakt). Inwoners kunnen per jaar en per huishouden 100 kg afval gratis wegbrengen. 
Wil je meer weten over wat je wel en niet gratis kunt wegbrengen? Kijk dan op www.dronten.nl/
direct-regelen/burgerzaken/melding/milieustraat

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 dit 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 wel-
ke acties er zijn. Geef u snel op voor de nieuwsbrief 
via onze website.

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen


