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Datum Tijd Activiteit Locatie

24-11-2022 19:30 – 23:00 Raadsvergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

08-12-2022 19:30 – 22:30 Beeldvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Van 28 november tot en met 17 december wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de 

rotonde op de N711 bij Kamperhoekweg/Visvijverweg. De rotonde en de op- en afrit naar de 

A6 zijn volledig afgesloten.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

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

• Van 27 tot en met 3 december wordt er gecollecteerd voor het Leger des heils 

Fondsenwerving.

Collectes

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

Bekendmakingen

Help mee aan de veiligheid in de

gemeente Dronten. Doe mee met Burgernet
www.burgernet.nl

Houtopstanden kappen zonder kapvergunning

Per 1 april 2009 is door de raad besloten het kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij te stel-

len van de kapvergunningplicht. Concreet betekent dit dat er voor het kappen van gemeentelijke 

houtopstanden geen kapvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap van 

gemeentelijke houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en 

getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

De gemeentelijke houtopstanden waarvan besloten is om deze bomen in het laatste kwartaal van 

2022 te kappen: langs de Gildemeesterdreef in Dronten wordt 1 els gekapt voor de aanleg van een 

fietsbrug. 

De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien bij team Groentechnisch Beheer 

aan De Reest 3-5 in Dronten.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het gemeentehuis in Dronten liggen de 

volgende genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenon-

derbord: 50-PHD-80, 2021-1237. Het gaat om een parkeervak aan Galjoenstraat 93 te Dronten, 

verzonden op 14 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.

Ontheffing verbranden snoeihout

Voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027 zijn de volgende ontheffingen

verleend en verzonden aan: Ansjovisweg 19 Dronten, verzonden op 17-11-2022. 

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)

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 10 november 2022 tot en met 
donderdag 17 november 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0751 Visvijverweg Dronten Kad sectie H 1190, kappen van bomen  V 14-11-2022 

2022-0859 De Noord 1 A Dronten, wijzigen van de balkons  G 16-11-2022 

2022-1017 Dronten Parkresidentie Fase 3 kavel 73, nieuwbouw woning met 
berging 

V 16-11-2022 

2022-1027 Klingenweg 3 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel op de 
voorzijde van de woning 

V 14-11-2022 

2022-1035 Het Ruim 4 Dronten, plaatsen van reclame V 14-11-2022 

2022-1082 Dronten Parkresidentie Fase 3 kavel 61, nieuwbouw woning met 
berging  

V 16-11-2022 

 
* = betekenis soort besluit 

* = 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

Boomfeestdag

Woensdag 16 november vierde de gemeente Dronten de jaarlijkse nationale Boomfeestdag.

Aan de Oeverloper in Dronten plantte wethouder Lazise Hillebregt de eerste planten, samen met 

leerlingen van basisschool Aan Boord uit Dronten. In totaal deden leerlingen van twaalf scholen 

mee in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

De nationale Boomfeestdag wordt door heel Nederland gevierd, omdat het planten van bomen 

belangrijk is in het tegengaan van klimaatverandering. 

Juiste boom in de tuin 
Nu is het beste moment om een boom te planten, omdat de bomen in het najaar in rust zijn.

Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Sommige 

bomen zijn een voedselbron voor mens en dier omdat ze fruit, zaden of noten bieden. Daarnaast 

zoeken vogels zoeken bomen en struiken als veilige nestel- of schuilplaats. Ook voelen mensen 

zich geestelijk en lichamelijk gezonder wanneer ze zicht hebben op natuur. Daarom zoeken 

sommigen het bos op om te ontspannen, maar ook in je eigen tuin kun je volop genieten van de 

natuur.

Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling in de tuin, ze houden koolstofdioxide (CO2) vast, 

verbeteren de luchtkwaliteit, beperken de toevoer van overtollige neerslag naar het riool, bieden 

privacy en ze verhogen de waarde van vastgoed. Voor iedere tuin en grondsoort is wel een ge-

schikte boom te vinden. Voorbeelden van bomen die niet te groot worden, goed verkrijgbaar zijn 

en een meerwaarde hebben voor insecten of vogels zijn het krentenboompje, de gele kornoelje, 

de hulst en de mispel. De meeste hiervan zijn inheems en/of kunnen goed droogte verdragen.

Wil je ook een boom planten in je tuin? Op www.o2-tree.nl vind je inspiratie over bomen die 

bijdragen aan een gezond leefklimaat.

Testbericht NL-Alert
Op maandag 5 december ontvang je weer een NL-Alert testbericht. Bij noodsituaties waarschuwt 

de overheid je via een NL-Alert op je mobiele telefoon. Je leest dan in dit bericht wat je moet doen 

en waar je meer informatie kunt vinden. Kijk op www.nl-alert.nl 

Twee Dronter ondernemers blikken terug en kijken vooruit
‘We zetten nog steeds samen de schouders eronder’

Twee totaal verschillende Dronter ondernemers. De een runt een bakkerij en de ander een instal-

latiebedrijf. Wat ze delen? Dat hun (groot)ouders begin jaren 60 van de vorige eeuw op een kale 

vlakte hun bedrijf begonnen én meehielpen om de samenleving op te bouwen. Koene Tietema 

van bakkerij Tietema en Remko Bosma van Wouda Installatietechniek blikken terug en vooruit. 

‘Waarom besloten jouw (groot)ouders naar Biddinghuizen te gaan?’, vraagt Remko. ‘Nou, mijn 

vader was eigenlijk van plan om te emigreren naar Canada, totdat hij toevallig een advertentie in 

Trouw zag over emigreren in eigen land’, blikt Koene terug. De familie Tietema streek in 1963 in 

Biddinghuizen neer, dat toen uit tien gezinnen en 25-35 boerderijen bestond.

‘De oorsprong van Wouda Installatietechniek komt uit Noordoost-Friesland, uit Ee’, legt Remko 

uit. ‘In 1962 verplaatste mijn opa zijn bedrijf van Ee naar een houten keet in Dronten, waar nu de 

Action staat. Aan de eerste winkelstraat ‘Het Ruim’ werd een extra pand met bovenwoning geplakt, 

vanaf waar het bedrijf nog decennia verder groeide.’

Uitdagingen pioniers

‘Ik weet van mijn vader dat het écht een uitdaging was om in die begintijd een bedrijf te runnen’, 

herinnert Remko zich. ‘Er was hier verder nog niets. Ondertussen moest je als ondernemer overal 

mensen (werknemers) vandaan halen en ze zien te motiveren om in the middle of knowhere aan 

de slag te gaan.’ 

Uitdagingen vandaag

Waar de ouders van beide ondernemers de afgelopen tientallen jaren alle ruimte hadden en 

kregen om te groeien, merken ze vandaag de dag dat het einde van de groeimogelijkheden in 

zicht komen. Wat bedoel je hiermee? Remko: ‘De centrale ligging van Dronten vind ik ook uniek 

als ondernemer. Dan is het wel belangrijk, met het oog op de forse groeiambitie van het Rijk, om 

de focus te houden op de goede bereikbaarheid. Om als gemeente onze centrale ligging volledig 

te benutten is een goede infrastructuur cruciaal.  Alle vierbaanswegen in onze omgeving houden 

bijvoorbeeld nu nog op bij onze gemeentegrenzen.’

Pioniersgeest

‘De gemeente Dronten moet daarnaast een fijne plek blijven om te wonen, ook voor je werkne-

mers. Met genoeg recreatieve voorzieningen, ook voor de toeristen aan de randmeren’, vult Koene 

aan. Remko: ‘De grootste uitdaging: waar gaan we straks nog groeien? Waar hebben we de ruimte 

nog? Die is beperkt hoor, aangezien we rekening moeten houden met de aanvliegroute van

Lelystad Airport en de windmolenparken. Ik zie zeker kansen, maar we moeten oppassen dat we 

niet ingeklemd raken.’ 

Dronten is volwassen geworden, vinden ze. Koene:  ‘Vroeger kwam je iedereen – ook ambtenaren – 

tegen, in het verenigingsleven bijvoorbeeld. Er zijn nu meer regels, de samenwerking is anders. 

Maar dat samen je schouders eronder zetten, dat merk ik nog wel.’ Dronten heeft volgens de

bakker bijvoorbeeld een heel mooie ondernemersvereniging, de OVDD. Met enorm veel leden, 

vooral veel jonge ondernemers. 

‘Het is daarnaast mooi dat we met zijn allen kunnen discussiëren over hoe we Dronten mooier 

kunnen maken’, zegt hij doelend op het participatieproces. ‘Afgelopen jaren was het dan toch wel 

vaak zo dat er onderzoek werd gedaan en werd gepraat, maar er was weinig actie. Ik hoop dat het 

nieuwe college meer daden toont.’

Benieuwd naar de beginfase van de ondernemingen of naar nog meer uitdagingen waar zij

vandaag de dag voor staan? Je leest het volledige interview op www.dronten.nl.

Koene Tietema van bakkerij Tietema Remko Bosma van Wouda Installatietechniek

Sport in Dronten
Ken je www.sportindronten.nl al? Dit is de plek waar je kunt ontdekken wat Dronten, Swifterbant 

en Biddinghuizen op het gebied van sport/denksport voor jou (of je gezin) te bieden hebben. 

Maak kennis met de verschillende verenigingen, doe de sportcheck en kom erachter welke sport 

of activiteit bij jou past.


