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De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
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Datum Tijd Activiteit Locatie

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

15-12-2022 19:30 – 00:00 Oordeelsvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

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

Agenda

• 20 december is een deel van de Sint Lambertusgilde afgesloten voor het plaatsen van een 

brug vanaf de Sint Jorisgilde richting de Gildemeesterdreef.

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• 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

Ontheffing verbranden snoeihout

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

verleend en verzonden aan:

- Professor Zuurlaan 25 A Biddinghuizen, verzonden op 17-11-2022

- Zeeasterweg 8 Dronten, verzonden op 21-11-2022

- Mosselweg 3 A Biddinghuizen, verzonden op 22-11-2022

Standplaatsvergunningen

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

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

de volgende vergunningen verleend  voor het innemen van een standplaats:

2022-1228 voor de verkoop van verse friet, snacks en frisdranken, wekelijks op zaterdag van

9.00 tot 18.00 aan de Wardhof A te Dronten. Verzonden op 22-11-2022.

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 kenteken-

onderbord: R-252-GL. 2022-1214 Het gaat om een parkeervak aan Lijzijde 163 te Dronten;

verzonden op 17-11-2022.

U kunt de desbetreffende stukken van bovenstaande bekendmakingen gedurende 6 weken

na verzenddatum van het besluit inzien. Daarvoor kunt u een afspraak maken via de website

www.dronten.nl of het telefoonnummer 14 0321.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij een aanvraag hebben

ontvangen voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor:

Wijziging maatwerkvoorschrift 371716/HZ_MAAT-85995, lozing biologische zuivering.

Aangevraagd door Schaap Holland B.V. aan de Oogstweg 7 in Biddinghuizen. Ontvangen op

22 november 2022. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en

Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-015631

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 16 november 2022 tot en met 
woensdag 23 november 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1233 03-11-2022 Het Ruim 34 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1237 04-11-2022 Staalwijk 50 Dronten, bouwen van een bedrijfsgebouw 
2022-1240 07-11-2022 Vuursteenweg 32 Swifterbant, bouwen van een garage 
2022-1241 09-11-2022 Broodbakkersgilde 33 A Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1242 09-11-2022 Venkel 17 Dronten, kappen van een boom 
2022-1243 10-11-2022 Clemmergulden 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1244 10-11-2022 De Schalm 41 Dronten, plaatsen van dakkapellen 
2022-1246 11-11-2022 De Reiger 27 Dronten, handelen in strijd met regels RO (kapsalon aan huis) 
2022-1248 14-11-2022 Timmerliedengilde 50 Dronten, Dakkapel aan zijkant 
2022-1252 16-11-2022 Hondweg 20 Dronten, omleggen van een bestaande erf-/kavelsloot en het 

aanplanten van erfbeplanting 
2022-1257 17-11-2022 Tarpanweg 10 Swifterbant, plaatsen van 20-22 zonnepanelen in de tuin 
2022-1261 17-11-2022 Parkresidentie Dronten Fase 3 kavel 62, bouwen van een woning 
2022-1263 18-11-2022 Vuursteenweg 33 Swifterbant, verlengen van een bestaande  

bewaarschuur  
2022-1264 19-11-2022 Spijkweg 30 Biddinghuizen, tijdelijk plaatsen van een antennemast  
2022-1267 21-11-2022 Buitenplaats 94 Dronten, uitbreiden van de woning  
2022-1129 23-11-2022 Educalaan 45 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten van 

arbeidsmigranten) 
2022-1281 23-11-2022 Kapteynlaan 6 Dronten, moderniseren en isoleren van de woning, plaatsen 

van nieuwe dakpannen en 2 dakkapellen op de noordgevel 

  
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 

 

2022-1030 Dronten De Hunze 8, bouwen van een bedrijfspand  

2022-1046 Parkresidentie Dronten Fase 4 kavel 66, bouwen van een nieuwe woning 

2022-1050 De Zuid 41 Dronten, plaatsen van een mast voor telecommunicatiedoeleinden  

2022-1038 Koperweg 3 Dronten, aanvragen van een vergunning voor al gebouwde ruimtes 
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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 16 november 2022 tot en met 
donderdag 24 november 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0799 Oudebosweg 14 Dronten, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 
huisvesten van arbeidsmigranten in de voormalige bedrijfswoning)  

V 22-11-2022 

2022-0903 Andriesgulden 18 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 22-11-2022 

2022-0981 Swifterbant Hoek De Mui en De Maalstroom Kad. Sectie B 4658, 
bouwen van een tijdelijke unit en een erfafscheiding op een 
perceel 

V 23-11-2022 

2022-0999 Smidshamer 30 Dronten, plaatsen van zonnepanelen op de 
carport 

VV 17-11-2022 

2022-1059 Dukaat 2 Dronten, plaatsen van 4 zonnepanelen V 23-11-2022 

2022-1067 Dronten Windpark Hanze Kad. Sectie C 1312, aanleggen van een 
tijdelijke inrit van een parkeerstrook t.b.v het windpark Hanze 

V 17-11-2022 

2022-1148 Harenberg 77 Biddinghuizen, verbreden van de oprit van 3,5 naar 
5 meter 

V 22-11-2022 

  
* = 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

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.

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 18 november was de Dag van de Ondernemer. Een dag waarop we ondernemers bedan-

ken voor hun durf en doorzettingsvermogen.

Omdat de gemeente Dronten dit jaar 50 jaar bestaat, werden de ‘polder pioniers’ en de daaropvol-

gende generaties extra in het zonnetje gezet met een ontbijt op het gemeentehuis. We bedank-

ten hen voor hun inzet en ondernemerschap de afgelopen 50 jaar, want zonder deze pioniers was 

de gemeente Dronten niet de gemeente geworden die zij vandaag de dag is!

Inspiratiesessie Eva Rovers
Op 7 december op 19.30 laten we ons

inspireren over nieuwe politiek en bestuurlijke 

vernieuwing in de raadzaal van het gemeente-

huis. Hiervoor hebben we Eva Rovers uitgeno-

digd, directeur van Bureau Burgerberaad en 

journalist van de Correspondent.

De gemeente Dronten hecht veel waarde aan 

de inbreng van inwoners, bedrijven, instanties 

en verenigingen. Om ook in de toekomst zo 

goed mogelijk met elkaar in gesprek te blijven, 

kijken we naar verschillende manieren om dat 

te ondersteunen en stellen we ons open voor 

suggesties voor bestuurlijke vernieuwing. 

Wilt u ook bij deze inspiratiesessie zijn?

Dat kan! Meld u aan door te mailen naar

gemeente@dronten.nl. onder vermelding van “Inspiratiesessie Eva Rovers” en uw naam. De inloop 

is vanaf 19.00 uur en de avond duurt uiterlijk tot 21.30 uur. 

Eenmalige energietoeslag
De energieprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden 

euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het 

sociaal minimum kunnen een eenmalige energietoeslag van €1.300 krijgen. U kunt de aanvraag 

voor 2022 nog indienen tot en met 31 december 2022. 

 

U hebt recht op de energietoeslag als u als huishouden een inkomen hebt dat lager is dan 130 

procent van de geldende uitkeringsnorm. Wij kijken hierbij naar het netto inkomen van januari 

2022. Kijk voor de normen op www.dronten.nl en zoek op ‘energietoeslag’.

Als u meer dan 3 maanden een verwijzing naar de Voedselbank hebt gekregen van Maatschap-

pelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), dan heb u ook recht op de eenmalige energietoeslag. 

U hebt geen recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022:

• in een inrichting verblijft (volgens artikel 1, onderdeel f van de Participatiewet); of

• jonger bent dan 21 jaar; of

• dak- of thuisloos bent;

• inwonend bent.

Bent u student? Dan kunt u wel recht hebben op de energietoeslag. U moet dan wel kunnen

aantonen dat u zelf een energiecontract hebt.

U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen via www.dronten.nl

(zoek op ‘energietoeslag’). Of haal een formulier op in het gemeentehuis, De Rede 1 in Dronten.

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvang-

toeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld 

een Wajong-uitkering.

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

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

Dronten fixt openbare ruimte met Fixi-app
Zie je een stoeptegel loszitten, een gevaarlijk overhangende boom of een omgewaaid omlei-

dingsbord? Maak er een foto van en upload het in Fixi, de meldingsapp van gemeente Dronten. 

Ook jij bent de ogen en oren in de gemeente en door het uploaden van de foto en de locatie-

gegevens worden wij op de hoogte gebracht. Zo kunnen we het probleem verhelpen. De app is 

gratis te downloaden in de Google Play Store, App Store, www.dronten.nl en via onderstaande 

QR-codes: 

Android iOS


