
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

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

3-11-2022 19:30 – 23:00 Raadsvergadering 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.

• Van 17 oktober tot en met 16 december wordt de Swifterweg afgesloten voor wegwerkzaam-

heden aan het asfalt en veiligheidsverbeteringen. De weg is afgesloten vanaf de rotonde bij 

de Rietweg tot de kruising met de Biddingringweg.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• 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

Uitbreiding bedrijfserven met veehouderij

Vastgesteld Beleidsregel

Het college van Dronten maakt bekend dat op 5 oktober 2022 de beleidsregel bedrijfserven met 

veehouderij onherroepelijk is geworden. U kunt de beleidsregel vinden op www.overheid.nl.

Dronten, 19 oktober 2022

Verleende vergunningen voor evenementen

Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor evenemen-

ten verleend:

2022-0983,  route door het dorp, Sinterklaasintocht Biddinghuizen op 12 november 2022,

verzonden op 06-10-2022 

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 5 oktober 2022 tot en met 
woensdag 12 oktober 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1086 06-10-2022 Hooiwagen 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1087 06-10-2022 Concourslaan 50 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1090 06-10-2022 Orionweg 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1092 07-10-2022 Parkresidentie fase 3 kavel 72 Dronten, nieuwbouw woning met berging 
2022-1093 07-10-2022 Parkresidentie fase 3 kavel 76 Dronten, nieuwbouw woning 
2022-1094 08-10-2022 Mosselweg 27 Biddinghuizen, plaatsen van dammen ter verbreding  

van inrit 
2022-1101 11-10-2022 Harenberg 65 Biddinghuizen, verbreden van de oprit tot maximale  

breedte 
2022-1107 11-10-2022 De Rede 1 Dronten, plaatsen van screens 
2022-0875 11-10-2022 Dronten Kad. Sectie F 547, plaatsen van een vodafone antenne-installatie 

om de mobiele telecommunicatie te verbeteren 
2022-1112 12-10-2022 Spijkweg 30 Biddinghuizen, tijdelijke noodopvang locatie en de daarvoor 

benodigde werkzaamheden 

 
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 5 oktober 2022 tot en met woensdag 12 oktober 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-1028 Bazaltstraat 6 Swifterbant, plaatsen van een overkapping op het achtererf voor het 

realiseren van zonnepanelen 
 

 
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 

 

2022-0880 De Mui Swifterbant, bouwen van 18 garageboxen  

2022-0887 Abbertweg 8 Dronten, vervangen van twee oude toiletgebouwen met een afdak 

ort  

06 bv 022 

03 n 022 

60 k 022 

79 022 
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2022-0880 De Mui Swifterbant, bouwen van 18 garageboxen  

2022-0887 Abbertweg 8 Dronten, vervangen van twee oude toiletgebouwen met een afdak 

door een nieuw gebouw 

2022-0903 Andriesgulden 18 Dronten, plaatsen van een dakkapel 

 
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 6 oktober 2022 tot en met 
woensdag 12 oktober 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0406 Vossemeerdijk 6 Dronten, plaatsen van tijdelijke voorzieningen tbv 
overnachtingsmogelijkheden: 21 tenten, 1 toilet/douche gebouw, 1 
buitenkeuken en een composttoilet 

V 12-10-2022 

2022-0803 De Wieling 1 Swifterbant, bestaand bedrijfspand intern verbouwen 
tot fitnesscentrum 

V 07-10-2022 

2022-0860 Dronten Koornmarktpoort 35, aanleggen van een in- en uitrit, hoek 
van koornmarktpoort en cellebroederspoort Dronten 

V 12-10-2022 

2022-0979 Dronten kad. Sectie B 4519, aanleggen van een tijdelijke inrit 
inclusief duiker tpv plangebied hof van fleur te dronten 

V 10-10-2022 

  
* = 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.  
 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team

Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Marktverplaatsing naar de Schrans

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

2022 op de parkeerplaatsen aan De Schans gehouden.

Ontheffing verbranden snoeihout

Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

- Oldebroekerweg 35 Biddinghuizen, verzonden op 06-10-2022

- Van Den Hamlaan 16 Dronten, verzonden op 12-10-2022

- Rivierduinweg 16 Swifterbant, verzonden op 12-10-2022

- Professor Zuurlaan 18 Biddinghuizen, verzonden op 06-10-2022

- Sprengerlaan 5 Dronten , verzonden op 06-10-2022 

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.

Standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene Plaatselijke

Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten en de bijbehorende beleidsregels 

de volgende vergunningen verleend  voor het innemen van een standplaats:

Verleend

2022-1054 om mensen bij getoonde interesse in aanraking te brengen met het christelijke geloof 

op 22 oktober van 10 tot 16 uur aan de Kop van ‘t Ruim te Dronten. Verzonden op 11-10-2022

2022-1077 om uw werkzaamheden namens SNS bank voor uw klanten voort te kunnen zetten tij-

dens de verbouwing op 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 oktober 2022 aan De Schans D te Dronten. 

Verzonden op 06-10-2022

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.

Bezwaarprocedure

Ben u het niet eens met de beschikkingen:

- Ontheffing verbranden snoeihout

- Standplaatsvergunningen

Dan raden wij u aan eerst telefonisch informatie te vragen bij de contactpersoon die in de brief is 

vermeld. Vaak krijgt u dan al meer duidelijkheid over de reden van het genomen besluit.  Mocht u 

na het gesprek toch bezwaar willen maken dan hebt u daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf 

de dag na de verzenddatum van dit besluit. Bezwaar maken doet u bij het college van burgemees-

ter en wethouders via onze website www.dronten.nl of per brief, ter attentie van het team POCJB.

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.

Wij gaan voor 100
Jan en Leni Grootscholten gaan voor 100% afval scheiden. ‘Als we groenten schoonmaken tijdens 

het koken, dan doe we dit gelijk in een apart biobakje dat op het aanrecht staat. Hierdoor ben je 

bewust van het afval dat je echt weggooit. Wel zo handig.’ Ga voor meer informatie en tips over 

het scheiden van je afval naar: www.wijgaanvoor100.nl.

Lixenberg in Perspectief geopend
Wethouder Siert Jan Lap en de familie van kunstenaar Cyril Lixenberg opende zondag 9 oktober 

de tentoonstelling Lixenberg in Perspectief. De tentoonstelling is ter ere van het 50-jarige bestaan 

van de gemeente Dronten en laat de werken van de kunstenaar zien. De expositie is te bekijken 

tot 6 november op het binnenplein van De Meerpaal.

Opruimplicht honden
Onlangs was te lezen in de Flevopost dat Dronten tot de top 3 van de meest hondvriendelijke

gemeentes behoort. Dat is uiteraard iets om trots op te zijn, honden voelen zich thuis is onze 

groene ruimte! 

Een toelichting met betrekking tot het opruimen van hondenuitwerpselen: er staat in het bericht 

dat je in losloopgebieden alleen op paden een opruimplicht hebt, maar deze opruimplicht is ook 

geldig op bijvoorbeeld de gras- en speelvelden.

Het volgende regels gelden met de betrekking tot honden:

• Geen honden: Speel- en sportvoorzieningen in woonwijken en direct aanliggende groenstro-

ken zijn “no go-zones’ voor honden. Het is dus altijd verboden om hier met een hond aanwezig 

te zijn. 

• Hondenlosloopgebieden: Robuuste groenstroken, vaak aan de randen van woonwijken, 

zijn aangewezen als hondenlosloopgebieden. Hier geldt (in principe) geen aanlijn- en 

opruimplicht, met uitzondering van de verhardingen (paden en wegdek). Daar moet altijd 

worden opgeruimd.

• Aanlijn en opruimplicht: Er zijn gebieden aangewezen waar altijd een aanlijn- en opruim-

plicht geldt. Honden moeten er altijd aangelijnd zijn en uitwerpselen  moeten altijd opgeruimd 

worden. Er zijn (en worden) in deze gebieden extra afvalbakken geplaatst om het voor honden-

bezitters makkelijker te maken om de poepzakjes op de juiste manier te kunnen afvoeren. 

De hondeneigenaar is altijd zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van 

de hond.

Meer informatie en de hondenuitlaatkaart vind je op: www.dronten.nl/actueel/waar-laat-jij-je-

hond-uit en www.dronten.nl/direct-regelen/burgerzaken/groen/honden. 


