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Datum Tijd Activiteit Locatie

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

• Op 2 november van 09:00 – 15:00 is de Spijkweg in beide richtingen afgesloten voor het 

verwijderen van de tijdelijke brug bij Walibi Holland over de Spijkweg. De omleiding is via de 

Bremerbergdijk.

• 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. 

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• 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:

- Knooplaan 7 Dronten, verzonden op 20-10-2022

- Knooplaan 13 Dronten, verzonden op 20-10-2022

- Knooplaan 8 Dronten, verzonden op 20-10-2022

- Boudewijnlaan 15 Dronten, verzonden op 20-10-2022

- Haringweg 3 Dronten, verzonden op 20-10-2022

- Botweg 1 Biddinghuizen, verzonden op 26-10-2022 

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.

Standsplaatsvergunningen

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:

Verleend

2022-1131 voor de verkoop van kerstdennen, wekelijks op vrijdag en zaterdag aan de Schans E

te Dronten. Verzonden op 25-10-2022

2022-1150 voor de verkoop van verse en gegrilde kipproducten, wekelijks op vrijdag aan de Dreef 

B te Biddinghuizen. Verzonden op 26-10-2022

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 intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-

bord:

- 2018-0167 Het gaat om een parkeervak aan De Oeverloper 291 te Dronten: verzonden op 

26 oktober 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.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Bezwaarprocedure

 Bent u het niet eens met één van de volgende beschikkingen:

- Ontheffing verbranden snoeihout

- Standplaatsvergunningen

- Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

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.

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 19 oktober 2022 tot en met 
woensdag 26 oktober 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1137 20-10-2022 Roodbeenweg kad. sectie B 2111 Dronten, aanleggen van een nieuwe  

in- uitrit t.b.v. ontsluiting van het bouwperceel 
2022-1144 21-10-2022 Parkresidentie fase 3, kavel 67 Dronten, bouwen van een woning 
2022-1145 21-10-2022 Stoppelploeg 8 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfshal 
2022-0977 24-10-2022 Het Erf 32 Biddinghuizen, plaatsen van een erf afscheiding  
2022-0980 24-10-2022 Roodbeenweg 17 Dronten, plaatsen van 4 dakkapellen 
2022-1148 24-10-2022 Harenberg 77 Biddinghuizen, verbreden van de oprit van 3,5 naar 5 meter 
2022-0971 25-10-2022 Erve Brooks 5 Biddinghuizen, plaatsen van een tuinhuis 

  
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 19 oktober 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-0789 Zonneweide 18 Biddinghuizen, verbouwen van een bestaande woning  
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 20 oktober 2022 tot en met 
woensdag 26 oktober 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0724 De Patrijs 5 Dronten, legaliseren van een bestaande berging en 
veranda 

V 20-10-2022 

2022-0821 Kruidendreef 106 Dronten, vervangen van de oude dakkapel door V 24-10-2022 
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954 022 

003 022 

022   022 

087 022 

101 ale 022 

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

veranda 
2022-0821 Kruidendreef 106 Dronten, vervangen van de oude dakkapel door 

een nieuwe bredere dakkapel aan de achterzijde van het huis 
V 24-10-2022 

2022-0895 Handelsweg-Noord 25 Dronten, bouwen van een nieuwe 
machineberging 

V 21-10-2022 

2022-0954 Cultuursingel 93 Biddinghuizen, installeren van zonnepanelen V 24-10-2022 

2022-1003 Langstraat 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 26-10-2022 

2022-1022 Parkresidentie fase 4, kavel 65 Dronten, bouwen van een woning  V 25-10-2022 

2022-1087 Concourslaan 50 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 20-10-2022 

2022-1101 Harenberg 65 Biddinghuizen, verbreden van de oprit tot maximale 
breedte 

V 20-10-2022 

  
* = 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. 
 

Gratis je verkeerskennis opfrissen?
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert in samenwerking met de gemeente Dronten,

een opfriscursus voor je verkeerskennis.

In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd door nieuwe vervoersmiddelen,

zoals de elektrische fiets. Ook zijn er nieuwe verkeersregels en ingewikkeldere verkeerssituaties, 

zoals turborotondes, spitsstroken en nieuwe belijningen. 

De opfriscursus bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur. Je wordt onder leiding van een

gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, zodat je veilig 

deel kunt blijven nemen aan het verkeer. 

De eerste bijeenkomst is op 15 november en de tweede op 22 november, beide van 19.30 tot 

21.30 uur. De locatie is Zalencentrum De Open Hof, De Zuid 2, 8251 BH Dronten.

De gratis cursus is informatief, er is dus geen examen, maar je wordt wel op beide dagen

verwacht. Neem gerust iemand mee!

Er is grote belangstelling en maar beperkt plek. Meld je dus gelijk aan. Dat kan via www.vvn.nl/

agenda of door te mailen naar steunpuntoost@vvn.nl. Benoem in de mail VVN Opfriscursus

Dronten, je naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer. Een week voor de cursus 

ontvang je een bevestigingsbrief. Bel voor meer informatie naar 088 – 524 89 20.

60 jaar getrouwd
Afgelopen maand waren in de gemeente Dronten maar liefst drie echtparen 60 jaar getrouwd! 

Burgemeester Jean Paul Gebben ging bij hen op bezoek om ze persoonlijk te feliciteren.

Echtpaar Pennings – Wildschut

Echtpaar Dijkhuis - van der Hoek

Echtpaar Bouwman – Meijer

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

Vergroening dorpscentra
Aannemer Loohorst Landscaping is gestart met de vergroening van de centra in de drie kernen, 

Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten. Er worden onder andere groenvakken met kleurige bloe-

menmengsels en sierplantsoenen aangelegd op locaties die vooraf met winkeliersverenigingen 

en dorpsbelangen zijn afgestemd.

Door het aanbrengen van meer groen, wordt de beleving in de centra aangenamer gemaakt. 

Andere voordelen van de plantenvakken zijn verkoeling in de zomer, meer biodiversiteit en meer 

opvang van regenwater.

De aannemer start de werkzaamheden in Swifterbant, vervolgens in Biddinghuizen en als laatst 

in Dronten. Hij zorgt er voor dat de winkels bereikbaar blijven en er zo min mogelijk overlast is. 

Op de plekken waar de groenvakken komen, worden de winkeliers op tijd geïnformeerd over de 

daadwerkelijke planning.

Voorkom sluipverbruik
Sommige apparaten verbruiken energie terwijl ze ‘uit’ oftewel op stand-by staan. Dit heet sluipver-

bruik. Met een energiemeter ontdek je welke apparaten ongemerkt energie verbruiken. Kom naar 

het Energieloket voor het lenen van een gratis energiemeter. Elke bezoeker van een spreekuur 

ontvangt een gratis ledlamp, zolang de voorraad strekt.

Bij het Energieloket kun je terecht voor onafhankelijk en gratis advies over mogelijkheden voor 

energiebesparing, duurzame energieopwekking, financieringen en subsidies.

Er zijn inloopspreekuren in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. De locatie in Dronten is vanaf 

nu ook open op de woensdag van 9.30 – 12.30 uur. Kijk voor alle openingstijden en de adressen 

op www.energieloketflevoland.nl/dronten/inloopspreekuren


