
Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Week 46  | 16 november 2022

Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

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.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

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

• Van 20 tot en met 26 november wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie. 

Collectes

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

Bekendmakingen

Melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

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

meldingen hebben ontvangen voor:

- Biddinghuizen, Ploegschaar (sectie E nummer 3200); de oprichting van een aannemersbedrijf

- Dronten, De Oude IJssel 2; het uitbreiden van het bestaande kantoorgebouw

- Dronten, Handelsweg-noord 25; een nieuw te bouwen hal

- Dronten, Houtwijk 16; het oprichten van een autobedrijf

- Dronten, Koperweg 3; Oprichting bedrijf voor onderhoud, handel en reparatie van ligfietsen

- Swifterbant, Elandweg 40; Afmelden ingebruikname twee mestsilo’s voor de opslag 

van drijfmest

- Windpark Buitendijks-Nuon, in het IJsselmeer; het verplaatsen van windturbine 

Buitendijks 16 (BU-16)

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.

Ontheffing afvalstoffen verbranden 

Het college heeft het beleid en de beleidsregels betreffende het behandelen van verzoeken om 

afvalstoffen en snoeihout te verbranden geactualiseerd. De wijzigingen zijn van technische aard. 

De strekking van de beleidsregels is niet gewijzigd. Het ontheffingenbeleid is te raadplegen via 

www.officielebekendmakingen.nl. Kies dan voor Gemeenteblad Dronten 2022 487928. 

Ontheffing verbranden snoeihout

Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

-  Roodbeenweg 4 Dronten, verzonden op 03-11-2022

-  Lisdoddepad 1 Dronten, verzonden op 03-11-2022

-  Wisentweg 47 Swifterbant, verzonden op 09-11-2022

-  Rivierduinweg 1 Swifterbant, verzonden op 09-11-2022

-  Vuursteenweg 14 Swifterbant, verzonden op 09-11-2022 

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.

Standplaatsvergunningen

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

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

verzoek van de vergunninghouder de volgende vergunningen ingetrokken voor het innemen van 

een standplaats:

(2022-0699) voor de verkoop van vis(producten) wekelijks op woensdag aan de Zuidsingel A te 

Swifterbant; verzonden op 8 november 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.

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 2 november 2022 tot en met woensdag 9 november 2022 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-0992 De Oude IJssel 6 Dronten, verbreden van twee bestaande inritten voor bedrijfspand  
2022-0853 Wisenttocht Dronten, aanleggen van een betonduiker t.b.v. een paardenbrug  
 
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 3 november 2022 tot en met 
woensdag 9 november 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
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Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0628 Zeebiesweg 13 Biddinghuizen, huisvesten van arbeiders V 03-11-2022 

2022-0824 Ploegschaar 21 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfspand V 07-11-2022 

2022-0970 kavel H86, kad. sectie B 4664 Dronten, aanleggen van een 
verharde dam  

V 07-11-2022 

2022-0973 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, huisvesten van arbeidsmigranten 
betreft een verlenging op een eerdere verleende 
omgevingsvergunning  

V 04-11-2022 

2022-1011 De Haflinger 22 Dronten, vervangen van de bestaande kozijnen 
door kunststof kozijnen 

V 09-11-2022 

2022-1090 Orionweg 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 09-11-2022 

 

 

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

WereldLichtjesDag
Elk jaar wordt op de tweede zondag van december wereldwijd een kaarsje aangestoken voor alle 

overleden kinderen. Ook in de gemeente Dronten wordt hier jaarlijks aandacht aan besteed.

Je bent van harte welkom bij de bijeenkomst op zondag 11 december om 19.00 uur op begraaf-

plaats De Wissel in Dronten. De inloop is vanaf 18.45 uur.

Meer informatie vind je op www.wereldlichtjesdagdronten.nl. Daar kun je de naam van je overle-

den kind(eren) opgeven, deze wordt dan genoemd op de bijeenkomst. 

‘Ook op school scheiden we afval’ 

Federico (10) en Isabella Talen (15) uit Dronten zorgen er thuis voor dat het afval netjes geschei-

den wordt. Het scheiden begint al in de keuken. Federico: ‘Er hangt in de keuken een aparte zak 

voor het plastic afval en een aparte bak voor het groenafval.’ Isabella vult aan: ‘Grote kartonnen 

dozen maken we plat en brengen we gelijk naar de grote papiercontainer buiten.’

De broer en zus maken zich sterk voor het scheiden van afval, omdat het beter is voor het milieu. 

‘Het is belangrijk om het milieu minder te belasten, dat doen we door te recyclen. Bijvoorbeeld: als 

je papier recyclet, hoef je minder bomen te kappen! De generatie na ons heeft ook nog zuurstof 

nodig.’ 

Afval scheiden begint thuis, maar gaat op school gewoon door. Isabella: ‘Op mijn middelbare 

school staat een grote plastic fles, om plastic drinkflesjes in te zamelen. Handig, want daardoor zie 

je gelijk wat je er in mag gooien.’ Federico: ‘Soms is het niet zo snel te zien in welke container je iets 

kan weggooien. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat een verpakking, zoals een melkpak, uit plastic en 

karton bestaat. Nu weet ik dat ik de dop eraf moet halen en bij het plastic moet doen.’ 

Als tip voor leeftijdsgenoten geven de twee mee: ‘Bij twijfel, niet doen. Vraag het liever even na bij 

je ouders of de juf voordat je iets weggooit waarvan je niet zeker bent. Niemand vindt het name-

lijk leuk om door het vuilnis te graaien om iets terug te vinden!’

Heb je behoefte aan meer informatie of tips om afval te scheiden?

Ga dan naar www.wijgaanvoor100.nl.

Bomenroute op begraafplaats De Wissel

Op begraafplaats De Wissel in Dronten is een bomenroute van ongeveer 1 kilometer uitgezet 

langs 30 verschillende bomensoorten. Op woensdag 2 november 2022 heeft wethouder Hille-

bregt de route geopend door het eerste bordje met QR-code te onthullen en de code te scannen.

Voor veel mensen zijn bomen een bron van inspiratie en geven ze een gevoel van rust en verbon-

denheid. Zeker op een begraafplaats met zoveel verschillende soorten bomen spreken de woor-

den ‘rust en verbondenheid’ tot hun verbeelding, volgens de wethouder. Voor geïnteresseerden is 

er een boekje met informatie en foto’s van de verschillende bomen samengesteld.

60 jaar getrouwd

Het echtpaar Klomp-van den Esschert was 2 november 60 jaar getrouwd. Daarom ging

burgemeester Gebben op bezoek om hen te feliciteren met deze feestelijke mijlpaal. 

De buurt in kerstsfeer 
Wil jij samen met je buren de kerstsfeer brengen in je buurt? Schrijf je dan vanaf 21 november 

in bij Samen Actief om een kerstboom van ongeveer 4 meter hoog te ontvangen voor je buurt. 

Samen met je buren een kerstboom optuigen draagt bij aan het onderlinge contact. 

Download het formulier op www.samenactief.nl/ik-doe-mee/kerstboomfeest, vul deze in,

verzamel 6 handtekeningen en verstuur het gescande formulier. Samen Actief ontvangt graag

een paar leuke foto’s voor op de website en sociale media.

Wees er snel bij want het aantal bomen is beperkt.

Samen gezonder worden
Wil je fitter worden op een ‘coole’ manier? Doe dan mee met een leuk en sportief leefstijl-

programma voor kinderen die gezonder willen worden samen met hun ouders. Met dit

programma krijg je meer energie en een betere conditie. Je leert plezier hebben in bewegen

en sporten, maar ook om gezonder te eten. Op die manier zit je straks lekkerder in je vel en

word je weerbaarder.

Het programma is onder begeleiding van een gedragsdeskundige, een diëtist, een kinder-

fysiotherapeut en een sportinstructeur. 

Vind meer informatie en meld je aan op www.cool2bfit.nl.


