
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.nlKijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Week 43  | 26 oktober 2022

Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

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

10-11-2022 19:30 – 22:30 Beeldvormende Raadzaal – Huis van de Gemeente

  vergadering

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.

• Van 24 oktober tot en met 4 november is bediening van het beweegbare gedeelte van de 

brug De Knip te Dronten niet mogelijk in verband met werkzaamheden. Scheepvaartverkeer 

kan er niet langs als het hoger is dan 3,20 meter boven het normaal peil op de Lage Vaart ter 

plaatse van de brug De Knip. Normaal peil Lage Vaart is -6.20 NAP. Als het vaartuig hoger is 

dan 3.20 meter, dan kan het van 24 tot en met 28 oktober wel doorvaren tussen 08:00 en 8:30, 

en van 15:30 tot 16:00.

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.

• Van 30 oktober tot en met 5 november wordt er gecollecteerd voor het Diabetes Fonds.

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 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

- Colijnweg 14 Dronten, verzonden op 13-10-2022

- Oldebroekerweg 6 Biddinghuizen, verzonden op 13-10-2022

- Garnaalweg 4 Dronten, verzonden op 17-10-2022

- Kubbeweg 14 Biddinghuizen , verzonden op 18-10-2022 

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 Veror-

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

volgende vergunningen verleend voor het innemen van een standplaats:

2022-1079 voor het onderzoekscentrum voor opsporing borstkanker (bevolkingsonderzoek). 

Dagelijks van 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023. Aan de Schouwstraat te Dronten. Verzonden 

op 18-10-2022

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.

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

kentekenonderbord: TX - 935 - D.

2022-1106 Het gaat om een parkeervak aan De Blaasbalg 38 te Swifterbant; verzonden op

19-10-2022

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met

kentekenonderbord: DRJ-55-B

2022-1104 Het gaat om een parkeervak aan Galjoenstraat 61 te Dronten; verzonden op

13-10-2022

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 één van de volgende beschikkingen:

- Ontheffing verbranden snoeihout

- Standplaatsvergunningen

- Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats 

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

1 

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 12 oktober 2022 tot en met 
woensdag 19 oktober 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1116 12-10-2022 Rietweg 25 Biddinghuizen, huisvesten van tijdelijke arbeiders 
2022-1121 13-10-2022 De Mutsaet 19 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1127 17-10-2022 Majoraan 36 Dronten, maken van een carport 

  
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 

 

2022-0921 Huidenkopersgilde 10 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 woensdag 12 oktober 2022 tot en met 
woensdag 19 oktober 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0781 Huidenkopersgilde 1 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde 

V 14-10-2022 

2022-0818 Olsterweg 32 B Biddinghuizen, wijzigen van verleende V 17-10-2022 

66 022 

76 022 

87 e 022 

80 e 022 

94 022 

1 

voorzijde 
2022-0818 Olsterweg 32 B Biddinghuizen, wijzigen van verleende 

omgevingsvergunning voor schakelkasten van windpark hoge 
vaart zuid 

V 17-10-2022 

2022-0866 Erve Brooks 38 Biddinghuizen, verbreden van de  uitweg  V 12-10-2022 

2022-0976 Spijkweg 30 Biddinghuizen, uitbreiden met een attractie op het 
park van walibi holland 2023 

V 18-10-2022 

2022-0987 Dronten De Boeg, bouwrijp en woonrijp maken van de locatie De 
Boeg 

V 12-10-2022 

2022-1080 Kombuisstraat 2 Dronten, plaatsen van een inritband ten behoeve 
van een oprit 

V 13-10-2022 

2022-1094 Mosselweg 27 Biddinghuizen, plaatsen van dammen ter 
verbreding van inrit 

V 13-10-2022 

 
* = 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.  
 

Straatnamencommissie zoekt leden
Ben je creatief en wil je graag meedenken over namen voor onder andere straten, wijken,

buurten en bouwwerken in de gemeente Dronten? Dan zijn we op zoek naar jou!

In de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, in de wandelgangen bekend als de straat-

namencommissie, komt weer ruimte vrij voor twee nieuwe leden.

Heb je in het verleden al eens gereageerd op deze vacature en lijkt het je nog steeds leuk? Dan 

zien we graag je sollicitatie tegemoet! Kijk op www.dronten.nl/vacatures voor meer informatie.

Open Huis noodopvang Biddinghuizen
Op zaterdag 29 oktober 2022 vindt tussen 10.00 en 12.30 uur een Open Huis plaats op de 

Noodopvanglocatie van het COA bij het terrein van Walibi Holland bij Biddinghuizen. 

Omwonenden zijn uitgenodigd om op één van de rondleidingen in te schrijven. Inschrijven voor 

deelname kan via www.dronten.nl/noodopvangcoa.

Prikkel je brein tegen dementie
De gemeente Dronten is aangesloten bij de campagne ‘Wij zijn zelf het medicijn’. De campagne 

is gestart om aandacht te vragen voor dementie. Dementie is een hersenaandoening waar nog 

geen medicijn voor is. Tamara Berkhof, casemanager dementie bij Icare, spreekt dagelijks mensen 

met dementie.

 

‘Als je met dementie te maken krijgt, kan het zijn dat er in relatief korte tijd veel verandert in je 

leven. Het kan ingewikkeld zijn om je weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden 

rondom dementie. Een casemanager biedt steun, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt waar 

nodig specialistische zorg. Ook kijk ik samen met de patiënt en de hun naasten naar de toekomst: 

wat kan ik verwachten, hoe krijg ik hulp, wat kan ik nu al regelen en wat is daarbij voor mij belang-

rijk?

‘Het is bij dementie van belang om er vroeg bij te zijn. De cliënt kan zich met zijn naasten voorbe-

reiden op de veranderingen die gaan komen. In een vroege fase kan je nog belangrijke beslissin-

gen nemen en wensen vast laten leggen. Vroege signalen van dementie zijn vergeetachtigheid, 

taalproblemen of problemen met handelen. Samen met de praktijkondersteuners en wijkver-

pleegkundigen proberen wij preventief mensen te bezoeken, ook als er enkel een niet-pluis 

gevoel is. Zowel om dementie te voorkomen als om de symptomen ervan goed op te kunnen 

vangen  is het belangrijk om het brein te blijven prikkelen met activiteiten en sociale contacten.’

‘Mensen met dementie hebben behoefte aan een veilige, rustige omgeving waar in structuur 

geboden kan worden. Voor de meeste mensen is dat thuis. Daarom zetten wij ons in om mensen 

zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Daarbij is het ook goed om ons te realiseren dat over 

twintig jaar naar verwachting een half miljoen Nederlanders dementie zullen hebben. Mensen die 

lijden aan dementie zijn een onderdeel van onze maatschappij en die zou daar goed op ingericht 

moet worden.’

‘Ik verwijs mijn cliënten vaak naar vrij toegankelijke, laagdrempelige activiteiten binnen Flevoland. 

In Swifterbant is er het Odensehuis, in Dronten en Lelystad zijn Alzheimer Cafés. Er zijn regelmatig 

thema-avonden voor lotgenoten en mantelzorgers. Wat ik heel mooi vind in Dronten zijn de vele 

welzijnsactiviteiten van de Meerpaal. Van sjoelen tot samen eten of klaverjassen. Gezellig én be-

langrijk om dementie te voorkomen of te vertragen. Als ik nog een wens mag uitspreken voor de 

regio: een buurthuis waar mensen met én zonder dementie elkaar dagelijks kunnen ontmoeten.’

Kijk voor meer informatie op: www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/flevoland.

Ga voor welzijnsactiviteiten in Dronten naar www.meerpaal.nl/welzijns-activiteiten/

Samen voor een veilig buitengebied
Ons buitengebied is helaas steeds vaker het doelwit van criminelen. Door de rustige, afgelegen 

omgeving kunnen criminelen er vaak ongezien opereren. Daardoor gaat de leefbaarheid en 

veiligheid op het platteland achteruit. Ook de bestaanszekerheid van boeren en tuinders en de 

kwaliteit van hun producten en diensten worden erdoor geraakt. 

 

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Dit heet 

ondermijning. Ondermijning van het buitengebied kent verschillende vormen. Denk aan (geor-

ganiseerde) inbraak en diefstal van diesel, koperen spuitkoppen, kostbare landbouwmachines en 

GPS-installaties. Ook de georganiseerde drugscriminaliteit is steeds meer actief op het platteland. 

Criminelen azen op leegstaande schuren en stallen om er drugs te produceren. 

 

Heb jij hier weleens mee te maken gehad? Weet je wat je moet doen als je iets vreemds ziet of 

waar je terecht kunt met je vragen? En heb je weleens rondgelopen in een hennepkwekerij? 

Tijdens het veiligheidsevenement op 10 en 11 november op de Aeres Hogeschool in Dronten kun 

je vragen stellen, meer leren over cybercrime, mobiel banditisme en kun je binnenkijken in een 

drugslab. Meld je aan via de website www.veiligheidscoalitie.nl

De hete zomer is voorbij en we maken ons op voor de herfst. Wat betekent dat voor de tuin?

Niets meer aan doen en straks winterklaar maken? Nee! De herfst is een uitstekende periode om 

te planten. Daarom benoemde NL Vergroent het najaar uit tot Het Vergeten Plantseizoen. Want als 

je in het najaar op een slimme manier aan de slag gaat, dan kan je het hele jaar door genieten van 

een mooie en levendige tuin. 

Planten in het najaar heeft verschillende voordelen. Zo is de bodem nog warm na de zomer en 

slaan de planten beter aan. In het najaar is het veel vochtiger dan in het voorjaar, waardoor het 

geven van water veel minder vaak en minder lang hoeft. Anders dan in het voorjaar, want dan 

hebben planten veel water nodig om te groeien.

Een ander voordeel van planten in het najaar is dat je alles wat je in een pot koopt, in de tuin kunt 

zetten. Ze hebben dan de tijd om vast te wortelen voor de winter. Planten die met kluit worden 

verkocht zijn juist geschikt om in de tweede helft van het najaar te planten.

Als in oktober de dagen korter worden en de nachten kouder, krijgen planten hun herfstkleur en 

laten ze hun blad vallen: de winterrust begint. Hiermee breekt voor een andere categorie planten 

de ideale planttijd aan. Dit zijn niet alleen bloembollen, maar ook winterharde sierplanten uit de 

vollegrond: bomen, heesters en vaste planten. Het najaar is ook een uitstekende tijd om hagen 

te planten, zoals beukenhaag, esdoornhaag of buxushaag. En oktober is de maand om rozen 

te planten.

Wie in het najaar op slimme wijze aan de slag gaat, kan het hele jaar door genieten van een mooie 

en levendige tuin. Bovendien is een mix van planten niet alleen mooi om te zien, maar ook goed 

voor de biodiversiteit. Het leuke is dat je het hele jaar door iets leuks hebt in de tuin en je je kunt 

verheugen op de prachtige kleurenpracht in het voorjaar en de zomer.

Wil je meer wil weten over Het Vergeten Plantseizoen? Kijk dan op www.vergetenplantseizoen.nl.

De herfst is het Vergeten Plantseizoen! 

Corona herhaalprik
Op dit moment worden mensen vanaf 60 jaar, mensen met een hoger risico om ziek te worden en 

zorgmedewerkers uitgenodigd voor de herhaalprik. Daarna kan iedereen vanaf 12 jaar - die dat 

wil - uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dat kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of 

coronabesmetting.

Wil je weten wanneer jouw geboortejaar een afspraak kan inplannen?

Houd dan www.rijksoverheid.nl in de gaten.



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.

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.

Uitvoering dunningswerkzaamheden 
dorpsbossen Dronten

Nadat de zaagwerkzaamheden in de dorpsbossen vorig jaar zijn stilgelegd vanwege het broedsei-

zoen, gaat de gemeente Dronten weer verder met de geplande dunningswerkzaamheden in de 

dorpsbossen. De zaagwerkzaamheden in het Van Veldhuizenbos konden het afgelopen winter-

seizoen vanwege de storm, en daardoor de extra werkzaamheden, niet worden afgerond. Jaarlijks 

worden in een vijfde deel van het totale bosareaal (grootschalige) beheerswerkzaamheden uitge-

voerd. In het Van Veldhuizenbos en de bosvakken nabij Het Spint en De Schepel te Dronten wordt 

deze week gestart met de werkzaamheden. 

Werkzaamheden

De toenemende aantasting van de essen door essentaksterfte is een zorgpunt in de bossen.

Afgelopen 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, team Groentechnisch Beheer van de 

gemeente Dronten. 


