
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

13-10-2022 19:30 – 20:00 Oordeelvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

  over de begroting

27-10-2022 19:30 – 20:15 Raadsvergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

27-10-2022 12:30 – 23:00 Oordeelvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

  over de begroting

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

Agenda

• Van 10 oktober tot en met 24 december is de Ottodreef (hiervoor de Energieweg) gesloten 

vanaf de rotonde bij het station tot aan de ingang naar de Ecu in verband met wegwerkzaam-

heden.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• Van 9 oktober tot en met 15 oktober wordt er gecollecteerd voor de Nederlandse 

Brandwonden Stichting.

• Van 16 tot en met 29 oktober is een collectevrije periode in verband met de herfstvakantie.

Collectes

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

Bekendmakingen

Ontheffing verbranden snoeihout

Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2022.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

- Wisentweg 44 Swifterbant

- Garnaalweg 5 Dronten, verzonden op 03-10-2022

- Beverweg 8 Swifterbant, verzonden op 03-10-2022

- Ellerweg 11 Dronten, verzonden op 03-10-2022

- Ellerweg 11 A Dronten, verzonden op 03-10-2022

- Ottolanderlaan 7 Dronten, verzonden op 04-10-2022

- Rietsemalaan 4 Dronten, verzonden op 29-09-2022 

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 

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 28 september 2022 tot en met 
woensdag 5 oktober 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1046 28-09-2022 Parkresidentie Dronten Fase 4 kavel 66, bouwen van een nieuwe woning 
2022-1050 29-09-2022 De Zuid 41 Dronten, plaatsen van een mast voor 

telecommunicatiedoeleinden 
2022-1059 02-10-2022 Dukaat 2 Dronten, plaatsen van 4 zonnepanelen 
2022-1067 03-10-2022 Dronten Kad. Sectie C 1312, aanleggen van een tijdelijke inrit van een 

parkeerstrook t.b.v het windpark Hanze Dronten  
2022-1068 03-10-2022 Dronten Kad. Sectie C 1958, wijzigen van verleende omgevingsvergunning 

voor een schakelkast van windpark Hanze Dronten 
2022-1080 04-10-2022 Kombuisstraat 2 Dronten, plaatsen van een inritband ten behoeve van een 

oprit 
2022-1082 05-10-2022 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 61, nieuwbouw woning met berging 

 
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 28 september 2022 tot en met woensdag 5 oktober 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2021-0327 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een overkapping  
2022-1049 Aambeeld 11 Dronten, plaatsen van een particuliere windturbine  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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 29 september 2022 tot en met 
donderdag 6 oktober 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
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Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1364 Het Spint 2 Dronten, uitbreiden van de woning door een opbouw 
op de garage 

G 29-09-2022 

2022-0500 Pioniersweg 10 Dronten, realiseren van een tussenbouw en een 
aanbouw van een autobedrijf er is om minimaal 2 maanden 
opschorting gevraagd van de beslistermijn 

V 06-10-2022 

2022-0679 Dronten Kad. Sectie D 2753, wijzigen van de afmetingen 
schakelkast windpark xy-wind 

V 04-10-2022 

2022-0696 Dronten Kad. Sectie D 2869, wijzigingen van de afmetingen 
schakelkasten van het gesloten distributiesysteem (gds) van 
windplan groen 

V 03-10-2022 

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

V 06-10-2022 

2022-0832 Biddinghuizen Kad. Sectie E 3214 kavel G 132, bouwen van een 
woning 

V 05-10-2022 

2022-0952 De Grutto 53 Dronten, vervangen van oude gevelbeplating V 03-10-2022 

2022-1024 Boslaan 59 Dronten, plaatsen van een nieuwe dakkapel V 03-10-2022 

2021-1535     De Ruiter 5 Dronten, bouwen van een dakopbouw op de woning.  V               29-09-2022 
 
* = 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.  
 

‘Digitale formulieren’ worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit:

loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Gedoogtoestemming bouw noodopvang 
Spijkweg 30 Biddinghuizen

Het college heeft op 3 oktober 2022 besloten een gedoogtoestemming te verlenen waarbij

vooruitlopend op de aanvraag en de omgevingsvergunning voor deze bouwwerken alvast mag 

worden begonnen met de bouw van deze bouwwerken. Er wordt niet gehandhaafd op het bou-

wen en het gebruik van de bouwwerken zonder de benodigde omgevingsvergunning.

De gedoogtoestemming vervalt als de omgevingsvergunning is verleend.

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt het besluit inzien tijdens kantoor-

tijden in het gemeentehuis van Dronten. 

Marktverplaatsing naar de Schans

In verband met de Najaarskermis op het Meerpaalplein, wordt de markt op woensdag 26 oktober 

2022 op de parkeerplaatsen aan De Schans gehouden.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende

meldingen voor activiteitenbesluiten hebben ontvangen:

- Dronten, perceelnummer DTN01-B-4715; de oprichting van een bedrijf van Mogema B.V.

- Dronten, De Amstel 17; het starten van een bedrijf

- Dronten, Rietweg 3; de oprichting van een ketenpark voor project Windplan Groen

- Dronten, De Schipbeek 30; de uitbreiding van de verhardingsoppervlakte van de bestaande 

milieustraat en het verplaatsen van bestaande activiteiten naar de aangrenzende locatie

- Swifterbant, De Maalstroom (sectie B 4514); het tijdelijk plaatsen van een mobiele 

betonmortelcentrale

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen 

vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn 

daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de 

publieksbalie in het gemeentehuis van 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.

Zwerfafval opruimen? Dat doen we samen
Erger jij je ook aan zwerfafval? En wil je best een handje helpen om hier iets aan te doen?

Dan zouden we graag de samenwerking met je aangaan.

De gemeente Dronten wil het opruimen van zwerfafval namelijk graag promoten en ondersteu-

nen. Daarom kun je bij ons middelen lenen of krijgen voor het opruimen van zwerfafval. Dus 

heb je af en toe een uurtje over, wandel je regelmatig met de hond of wil je graag een vrijwillige 

bijdrage doen in je omgeving? Dan komen we graag met je in contact.

 

Meld je aan via onze website door te zoeken op ‘zwerfafvalvrijwilliger’ of stuur een mail aan

afvalinzameling@dronten.nl. Ook voor vragen of meer informatie.

 

Dit zijn de opties:

· Het lenen van zwerfafval-opruimmiddelen. Hiervoor hebben we een uitleenovereenkomst 

gemaakt. Je geeft aan welke middelen je wanneer wilt lenen en wij zorgen dat ze voor je klaar-

liggen.

· Het in eigendom nemen van middelen. Hiervoor hebben we materialen liggen die je op naam 

bij ons in ontvangst mag nemen zodat je op momenten dat het jou uitkomt zwerfafval kunt 

rapen.

· Je schrijft jezelf in voor een eenmalige actie via Nederlandschoon en ontvangt rechtsreeks de 

materialen die je nodig heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gratis en betaalde 

materialen.

 

Veel zwerfafval in de Gemeente Dronten wordt al opgeruimd. Dit doen we door het rijden van 

dagelijkse routes langs plekken die bekend staan als verzamelpunten van zwerfafval. Daarnaast 

legen we prullenbakken dagelijks legen en het reageren we op meldingen die we van onze bewo-

ners krijgen, bijvoorbeeld via de app Fixi. Maar zwerfafval opruimen, dat doen we ook samen.

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Lege loodsen trekken criminelen aan! In ruil voor veel geld raken verhuurders betrokken bij het 

criminele circuit, met intimidatie en geweld tot gevolg. Vermoed jij illegale activiteiten zoals een 

drugslab in jouw buurt? Meld dit dan anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (M.):

Bij Meld Misdaad Anoniem ben je altijd anoniem:

• Je telefoonnummer is niet te zien.

• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens.

• M. is onafhankelijk.

Geometrie

Langzaam wandel ik langs het ketelmeer

Ik loop over een door de pioniers gemaakte dijk

Nadenkend over die tijden van weleer

Want vissendomein werd mensenrijk

Terwijl ik mijmer over toen

Word ik verrast door de moderniteit

Daar staat midden in het groen

Een geometrische drie-eenheid

Ze omlijsten de natuur als een schilderij

Ze zijn strak, gecontroleerd en in evenwicht

Koud van staal toch voelt het warm en vrij

Ze benemen mijn adem en verrijken mijn zicht

 

Zij passen binnen de kaders van de natuur

En de natuur past hun kaders aan

Want door wind, regen en het guur

Is op het staal nu roest ontstaan

Zwijgend ga ik terug naar huis

Verzonken in gedachten door het drietal

En dan wanneer ik de Zuid doorkruis

Een groot werk als vogels in een vrije val

In de Landmaten een hommage aan Max Bill

In The Square Sun zie ik het daglicht door jouw 

bril

In de Barrage een verdeelde driehoek

In The Encircled Square zie ik een schildersdoek

Een duo Flevoscape, aan de Lijzijde en de 

Wolken

In de Gildepenningdreef zij die het staal

vertolken

Via De Zuilen aan De oost en De Noord

Gaat mijn tocht naar Swifterbant voort

De Doorstoming bij de Heraldiek

Out Of Symmetrie en dat in de geometeriek

Dan Biddinghuizen mijn laatste stop

Aan de Bremerbergweg doemt een gele

Spiegeling op

Ik sluit af bij het Cirkantela aan de Baan

En laat alle werken nogmaals door mijn

gedachten gaan

Ik denk terug aan de drie figuren op de dijk

Zij zijn daar meer op hun plaats dan ik ben

Jouw werk versiert iedere woonwijk

En maakt mijn omgeving zoals ik haar ken

Jouw verzameld werk als jubileumcadeau

Van zeefdruk en tot sculpturen van stalen 

planken

Uw werk steelt na ruim 30 jaar nog steeds

de show

Meneer Lixenberg, mag ik u bedanken!

Gedicht stadsdichter
Marjolein Westendorp, stadsdichter van de gemeente Dronten, heeft voor de Expositie Lixenberg 

in Perspectief en als eerbetoon aan meneer Lixenberg een nieuw stadsgedicht geschreven.

2022, Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten

Kijk op Youtube voor meer informatie over de kunstenaar en de expositie.

Youtube: Stadsdichter Dronten Lixenberg


