
Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten
Download de app, want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden. www.burgernet.nl

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
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Datum Tijd Activiteit Locatie

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

• Van 19 september tot en met 16 november zijn de Tinnegietersgilde en Kuipersgilde in 

Dronten in beide richtingen afgesloten voor onderhoud aan de weg.  De eerste vier weken 

hiervan worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Tinnegietersgilde en de aansluitende 

vier weken aan de Kuipersgilde. De weg wordt volledig opengebroken, hierdoor kan hinder 

ontstaan voor de bereikbaarheid van de woningen.

• 24 september en 25 september zijn de Kokkelweg en Mosselweg in Biddinghuizen in beide 

richtingen gesloten in verband met het sportevenement Mudmasters.

• Van 26 september tot en met 21 oktober is de ingang van de Beursstraat in Dronten 

afgesloten.

• Op donderdag 29 september is de Rietweg afgesloten tussen de Larserringweg en de 

Hoekwantweg voor asfalteringswerkzaamheden.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• Van 25 september tot en met 1 oktober wordt er gecollecteerd voor HandicapNL.

• Van 2 tot en met 8 oktober wordt er gecollecteerd voor de Dierenbescherming.

Collectes

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

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 14 september 2022 tot en met 
woensdag 21 september 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0981 14-09-2022 De Maalstroom Swifterbant, inrichten van de maalstroom en tijdelijk  

plaatsen van een unit 
2022-0987 15-09-2022 De Boeg Dronten, bouwrijp en woonrijp maken van de locatie De Boeg 
2022-0990 15-09-2022 Visvijverweg thv 22 Dronten, dempen van een sloot 
2022-0992 15-09-2022 De Oude IJssel 6 Dronten, verbreden van twee bestaande inritten voor 

bedrijfspand 
2022-0997 18-09-2022 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een douglas overkapping in de 

achtertuin 
2022-0999 20-09-2022 Smidshamer 30 Dronten, plaatsen van zonnepanelen op de carport 
2022-0821 19-09-2022 Kruidendreef 106 Dronten, vervangen van de oude dakkapel door een 

nieuwe bredere dakkapel aan de achterzijde van het huis 
2022-0824 21-09-2022 Dronten Kad. Sectie E 3200, nieuw te bouwen bedrijfspand 
2022-1003 21-09-2022 Langstraat 11 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 

 
2022-0406 Vossemeerdijk 6 Dronten, plaatsen van tijdelijke voorzieningen tbv 

overnachtingsmogelijkheden: 21 tenten, 1 toilet/douche gebouw, 1 buitenkeuken en een 
composttoilet 

2022-0628 Zeebiesweg 13 Biddinghuizen, huisvesten van arbeiders 

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

ort  

31 r 022 

32  022 

48  022 

86 g 022 

46 022 

54 022 
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Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 15 september 2022 tot en met 
woensdag 21 september 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0631 Ploegschaar 2 Biddinghuizen, wijzigen van een opslagloods naar 
bedrijfspand 

G 16-09-2022 

2022-0632 De Stag Dronten, bouwen van 8 levensloopbestendige woningen V 21-09-2022 

2022-0748 Bremerbergweg 9 Biddinghuizen, aanleggen van een eigen oprit G 15-09-2022 

2022-0786 Varelsebeek 2 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning V 15-09-2022 

2022-0846 Harenberg 57 Biddinghuizen, verbreden van de inrit V 15-09-2022 

2022-0854 De Morinel 50 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 21-09-2022 

  
* = 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.  
 
 
 

Start bouw MFC Swifterbant
De bouw van het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) in Swifterbant is woensdag 21 septem-

ber begonnen. Er worden 30 sociale huurappartementen voor 55-plussers gebouwd. Wethouder 

Peter van Bergen was aanwezig en mocht zijn wens voor het MFC op het spandoek schrijven.

Infoavond pubers opvoeden
Op 12 oktober is een ouderinformatieavond over het opvoeden van je puber, georganiseerd door 

de werkgroep Helder Uit. De werkgroep bestaat uit De Meerpaal Welzijn, GGD Flevoland, Tactus 

Verslavingszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

De avond start plenair in de kleine zaal van De Meerpaal waar Helder Theater herkenbare en 

interactieve scenes zal spelen. ‘’We hebben gezocht naar een informatieve, maar toch leuke en 

ludieke manier om het te hebben over dit thema’’, zegt Aylin van Duinen van De Meerpaal Welzijn. 

“Want hoe ga je met je kind om als het in aanraking komt met drugs of alcohol? Wat spreek je 

met je kind af wanneer het uitgaat? En hoe ga je het gesprek aan over seksualiteit?’’. Tijdens deze 

avond ontvangen ouders praktische handvaten om met hun kinderen in gesprek te blijven.

De avond is voor ouders en verzorgers van kinderen tussen de 12 en 18 jaar uit de gemeente 

Dronten en is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in De Meerpaal van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden kan door te mailen naar helderuit@meerpaal.nl

Dronten fixt openbare ruimte met Fixi-app
Zie je een stoeptegel loszitten, een gevaarlijk overhangende boom of een omgewaaid omlei-

dingsbord? Maak er een foto van en upload het in Fixi, de meldingsapp van gemeente Dronten. 

Ook jij bent de ogen en oren in de gemeente en door het uploaden van de foto en de locatie-

gegevens worden wij op de hoogte gebracht. Zo kunnen we het probleem verhelpen.

De app is gratis te downloaden in de Google Play Store, App Store, www.dronten.nl en via

onderstaande QR-codes: 

Android iOS


