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Datum Tijd Activiteit Locatie

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

  vergadering

17-11-2022 19:30 – 22:30 Oordeelsvormende Raadzaal – Huis van de Gemeente

  vergadering

24-11-2022 19:30 – 22:30 Raadsvergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Van 31 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 is de Oudebosweg afgesloten in beide 

richtingen voor werkzaamheden om sluipverkeer te voorkomen.

• Van 24 oktober tot en met 11 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 6 tot en met 12 november wordt er gecollecteerd voor Alzheimer Nederland 

en Sympany+.

• Van 13 tot en met 19 november wordt er gecollecteerd voor Het Gehandicapte Kind.

Collectes

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

Bekendmakingen

Verleende vergunningen voor evenementen

-2022-0946, organiseren van de Leisure World Kerstloop op 18 december 2022, 

                     verzonden op 28 oktober 2022

-2022-0763, organiseren van Bungalup 2022  van 11 t/m 14 november 2022, 

                     verzonden op 2 november 2022

-2022-0943, organiseren van de Lichtjestour en Winterfair 2022 op 9, 10 en 17 december 

                     2022, verzonden op 1 november 2022

-2022-1076, organiseren van de Intocht Sinterklaas Swifterbant op 12 november 2022,

                     verzonden op 1 november 2022

Ontheffing verbranden snoeihout

Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

- Rivierduinweg 2 Swifterbant, verzonden op 31-10-2022

- Roggebotweg 26 Dronten, verzonden op 01-11-2022 

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.

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 26 oktober 2022 tot en met 
woensdag 2 november 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0688 27-10-2022 Staverdense Beek 25 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 

(runnen van een B&B) 
2022-1174 29-10-2022 De Wolken 18 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding 
2022-1181 29-10-2022 Wisentweg 38 Swifterbant, kappen van bomen in de windsingel 
2022-1182 31-10-2022 Wisenttocht, kad. sectie A 382 Dronten, plaatsen van een paardenbrug  

over de Wisenttocht 
2022-1185 31-10-2022 Narcisstraat 16 Swifterbant, wijzigen van de voorgevel t.o.v. de eerdere 

bouwvergunning  

 
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. 
 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 27 oktober 2022 tot en met 
woensdag 2 november 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0965 Karel Appelstraat 54 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 01-11-2022 

2022-0997 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een overkapping in de V 02-11-2022 

21 022 

87  022 

 

2022-0997 De Morgen 53 Dronten, plaatsen van een overkapping in de 
achtertuin 

V 02-11-2022 

2022-1121 De Mutsaet 19 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 31-10-2022 

2022-0887 
 
2022-1092 
 

Abbertweg 8 Dronten, vervangen van twee oude toiletgebouwen 
met een afdak door een nieuw gebouw 
Hilversumschelaan 21 Dronten, bouwen van een woning 

V 
 
V 

31-10-2022 
 
27-10-2022 

* = 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.  

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

Introductie klimaatcursus
Maak jij je zorgen over klimaatverandering? Wil je iets doen, maar weet je niet zo goed hoe? Dan is 

de Klimaatcursus ‘De groene verandering’ van IVN Natuureducatie misschien wel wat voor jou. 

De cursus start in 2023 en bestaat uit zes avonden en twee excursies. De excursies laten voor-

beelden zien van organisaties en inwoners in Dronten die stappen hebben gezet om duurzamer 

te leven. Met deze kennis ga je aan de slag door een eigen actieplan te maken.

Lijkt dit je wat? Kom dan naar de introductiebijeenkomst over de klimaatcursus in Dronten. 

Je hoort dan meer over de opzet van deze cursus. Daag jezelf uit en kom in actie!

De introductiebijeenkomst is op maandagavond 14 november om 19.30 in het Ontmoetingspark 

Buiten. Het adres is De Dukdalf 2, 8251 GJ in Dronten. Opgeven kan tot 10 november via

www.ivn.nl/afdeling/dronten/nieuws/informatiebijeenkomst. Hier vind je ook meer informatie.

Gebiedsregie gestart
De gemeente wil meer gaan werken vanuit vragen die in de dorpen leven. Daarom zijn twee ge-

biedsregisseurs aangesteld die werken voor de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen. Het is een 

proef van een jaar. Als dit goed loopt, starten we hier ook mee in Dronten volgend jaar.

Gebiedsregisseurs 

Sinds 1 september zijn twee gebiedsregisseurs gestart voor de dorpen Swifterbant en Biddinghui-

zen. Ze zorgen voor verbinding tussen de twee dorpen en het gemeentelijk apparaat. Het doel is 

om de leefbaarheid, zowel fysiek als sociaal, te bevorderen.

De gebiedsregisseurs zijn vraagbaak voor inwoners, dorpsbelangen en andere groepen in het 

dorp, ze halen op wat er speelt en vertalen dat in opgaven waar de gemeente samen met de dor-

pen aan kunnen werken. Ze organiseren de samenwerking en bewaken de voortgang. 

Graag stellen zij zich aan u voor:

Gebiedsregisseur Biddinghuizen: Martin Veldwijk

“Ik werk ruim 12 jaar voor de gemeente Dronten. Ik heb vooral gewerkt binnen het sociaal domein 

als beleidsmedewerker waar ik me bezig hield met jeugd-, sport en gezondheidsbeleid. De laatste 

twee jaar was ik ook het vaste aanspreekpunt voor het bestuur van Dorpsbelangen. 

Vanaf 1 september van dit jaar ben ik gebiedsregisseur voor Biddinghuizen en probeer ik samen 

met collega’s, wijkwethouder Lazise Hillebregt, partners en inwoners het leven in het mooie dorp 

Biddinghuizen nog mooier te maken dan het al is. 

Ik ben iedere donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur aanwezig in De Binding. Ik hoor graag van 

u wat er speelt in het dorp en waar we als gemeente iets kunnen betekenen voor Biddinghuizen. 

Verder ben ik bereikbaar via de mail m.veldwijk@dronten.nl of via de telefoon op 06 – 86836675.”

Gebiedsregisseur Swifterbant: Caro Hollebeek

“Per 1 sept 2022 ben ik begonnen als gebiedsregisseur voor Swifterbant. Ik vind het heel leuk om 

samen met mensen uit Swifterbant te kijken hoe het dorp een fijne plek is en blijft om te wonen 

en/of te werken. Met inwoners en collega’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie werk ik 

samen om dit voor elkaar te krijgen. 

Verder heb ik goed contact met wijkwethouder Peter Duvekot. Ik houd hem op de hoogte van wat 

er speelt op het gebied van de leefbaarheid.

Elke dinsdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur ben ik aanwezig in De Steiger. Heeft u ideeën of vragen 

over de leefbaarheid van Swifterbant dan kunt u natuurlijk langskomen voor een gesprek. U kunt 

mij ook bellen of mailen. Ik ben bereikbaar op c.hollebeek@dronten.nl of op 06-57 21 17 67.”


