
Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten
Download de app, want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden. www.burgernet.nl

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

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 – 21:30 Beeldvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

  Dronten groeit

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

22-12-2022 19:30 – 23:00 Raadsvergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Er zijn staan geen nieuwe wegwerkzaamheden gepland. 

Werkzaamheden

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

en op www.flevoland.nl/werkaandeweg

• Van 4 december 2022 tot en met 28 januari 2023 is een collectevrije periode.

Collectes

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

Bekendmakingen

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 zijn tussen de Havenweg en het Gangboord te Dronten. Hier worden vier essen 

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

Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

Subsidieregeling 2023

Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij op 29 november 2022 de

Subsidieregeling 2023 hebben vastgesteld. Deze subsidieregeling bevat nadere regels voor het 

jaar 2023 over het aanvragen, verlenen en vaststellen van subsidies. De Subsidieregeling 2023 is 

een aanvulling op de Algemene subsidieverordening 2017 van de gemeente.

De Subsidieregeling 2023 wordt gepubliceerd op de website van de gemeente,

zie www.dronten.nl bij het onderwerp ‘direct regelen’ en de knop ‘belastingen en subsidies’ en op 

de website www.officielebekendmakingen.nl. Aanvraagformulieren voor het aanvragen van een 

basissubsidie of een activiteitensubsidie zijn te vinden op de website van de gemeente,

www.dronten.nl bij het onderdeel ‘direct regelen en informatie’ onder de knop ‘belastingen en 

subsidies’.

Alcoholwet

Ontwerpvergunning para commercieel horecabedrijf

De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 en artikel 4 van 

de Alcoholwet, aan de onderstaande rechtspersoon een alcoholwetvergunning te verlenen voor 

een para commercieel horecabedrijf, zijnde Stichting “Flevo Manege’s”, Wisentweg 9a, 8251 PB te 

Dronten. De ontwerpvergunning en bijbehorende stukken zijn in te zien vanaf  28 november 2022 

tot 9 januari 2023, bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot 9 januari 2023 schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester, 

ter attentie van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen is bovengenoemde termijn ook van

toepassing. Daarvoor dient u uiterlijk 23 december 2022 een afspraak te maken, via telefoon

14 0321, team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

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 23 november 2022 tot en met 
woensdag 30 november 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0950 24-11-2022 Het Korhoen 29 Dronten, plaatsen van een opbouw op ons platte  

garagedak, zodat er 2 extra kamers gecreëerd kunnen worden 
2022-1283 03-11-2022 Kruising Bosweg/Randweg Swifterbant, plaatsen van een jop  

(zeecontainer) op het grasveld 
2022-1286 25-11-2022 Hondtocht Zuid, wijzigen van verleende omgevingsvergunning voor een 

schakelkast van windpark Hondtocht Zuid  
2022-1100 28-11-2022 Pioniersweg 5 Dronten, aanleggen van een nieuwe uitrit 
2022-1290 29-11-2022 Swifterbant De Onderstroom, bouwen van een nieuw bedrijfspand 

 
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 24 november 2022 tot en met 
woensdag 30 november 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0955 Erve Brooks 11 Biddinghuizen, bouwen van een garage naast de 
woning 

V 24-11-2022 

2022-1021 Vossemeerdijk 40 E tm 40H Dronten, plaatsen van 4 woonunits en 
1 kantoorunit (niet permanente uitbreiding van het azc Dronten 
voor 3 jaar) 

V 25-11-2022 

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

V 30-11-2022 

2022-1068 Hondweg 10 Dronten, wijzigen van verleende V 30-11-2022 
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een nieuwe woning 
2022-1068 Hondweg 10 Dronten, wijzigen van verleende 

omgevingsvergunning voor een schakelkast van windpark Hanze 
Dronten 

V 30-11-2022 

2022-1086 Hooiwagen 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 29-11-2022 

2022-1093 Parkresidentie Dronten Fase 3, kavel 76 te Dronten, nieuwbouw 
woning 

V 29-11-2022 

2022-1181 Wisentweg 38 Swifterbant, kappen van bomen in de windsingel            VV 29-11-2022 

2022-1182 Dronten Wisentocht Kad sectie A 382, plaatsen van een 
paardenbrug over de wisentocht 

V 30-11-2022 

2022-1233 Het Ruim 34 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 30-11-2022 

2022-1242 Venkel 17 Dronten, kappen van een boom VV 30-11-2022 

  
* = 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

Houtstoken
Wanneer je in huis jouw houtkachel, pelletkachelof open haard aansteekt dan ontstaat er rook. 

Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken lucht-

vervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren, 

zelfs wanneer je de rook niet meer ziet.

Stook daarom liever niet of zo min mogelijk. Wil je toch de houtkachel, pelletkachel of open haard 

aansteken? Bekijk dan de tips op www.stookwijzer.nu. Zo kun je de uitstoot van schadelijke stof-

fen beperken. 

Collectieve zorgverzekering lage inkomens
Goede zorg moet betaalbaar blijven voor mensen met een laag (besteedbaar) inkomen en hoge 

zorgkosten. Daarom heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met Univé. 

Hiermee krijgt u korting op uw zorgverzekering. 

U kunt hiervan gebruik maken als inwoner van de gemeente Dronten wanneer:

- uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan 130 procent van de geldende uitkeringsnorm. 

Kijk voor de normen op www.dronten.nl en zoek op Univé.

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

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). 

Op het moment dat uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan 110 procent van de geldende

uitkeringsnorm, dan krijgt u meer korting op de collectieve zorgverzekering.

Benieuwd naar de maandelijkse kosten van de collectieve zorgverzekering? Zoek op onze website 

naar ‘collectieve zorgverzekering’. Overstappen kunt u via de website www.gezondverzekerd.nl

tot en met 31 december 2022.

Hulp nodig bij het overstappen? Bezoek een van de financiële spreekuren:

- De Steiger - De Heraldiek 2, Swifterbant, dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur;

- De Binding - Akkerhof 3A, Biddinghuizen, woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur;

- De Meerpaal, Serviceplein - De Rede 80, Dronten, donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Heeft u vragen over vergoedingen? Neem dan contact op met Univé via het telefoonnummer  

(088) 1815 000 of via www.unive.nl. Heeft u vragen over de voorwaarden? Neem dan contact op 

met de gemeente, wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 14 0321.

Hondvriendelijke gemeente
Voor iedere hondenliefhebber is het belangrijk dat de gemeente een goed hondenbeleid heeft. 

30.000 mensen hebben gestemd op de hondvriendelijkste gemeente van Nederland.

De gemeente Dronten, Heemstede en Teylingen zijn door hen verkozen tot de gemeenten met 

het beste hondenbeleid. Uiteindelijk is de gemeente Teylingen, en niet de gemeente Dronten, 

verkozen tot nummer één. Toch is wethouder Peter Duvekot trots op het juryrapport van De Raad 

van Beheer en de Hondenbescherming.

De jury was enthousiast onder andere omdat er geen hondenbelasting wordt gevraagd, het 

hondenbeleid duidelijk wordt weergegeven op de website en er is een beleid is voor bijtinciden-

ten. Verder wordt er de ruimte gegeven aan loslopende honden, met veel losloopgebieden die 

duidelijk in kaart zijn gebracht. Ook zijn er in de gemeente Dronten hondenscholen te vinden en 

is er een goede communicatie over het hondenbeleid tussen inwoners en de gemeente.

In het algemeen blijkt dat het hebben van een hond een belangrijke bijdrage kan leveren aan

het welzijn van inwoners. Daniëlla Dijkstra, zet zich hier actief voor in. Uit het project ‘Beschermd 

Wonen in Beweging’ blijkt dat inwoners met psychische kwetsbaarheden door het hebben van 

een steunhond (weer) meedoen en deel uit maken van de Drontense samenleving. “Fantastisch 

hoe dit in het project Beschermd wonen in Beweging samen komt”, aldus wethouder Duvekot.

Daniëlla Dijkstra geeft aan dat het fijn is dat de gemeente Dronten het mogelijk heeft gemaakt 

dat in het centrum van Dronten naast hulphonden ook steunhonden zijn toegestaan. “Dat maakt 

het voor mensen met een steunhond makkelijker om het centrum te bezoeken”, aldus Daniëlla 

Dijkstra.

‘Afval scheiden gaat vanzelf’
Isabella en Johan Buiting uit Dronten zijn al 

jaren bewust bezig met het milieu en het 

scheiden van afval. Ze willen dat hun kinderen 

Tygo, Loïs en Kensi graag meegeven, voor later. 

‘Afval scheiden is bij ons normaal. Door het 

mee te nemen in het dagelijks ritme gaat het 

vanzelf.’

Er staat een bakje voor groente-, fruit- en tuin-

afval (GFT) in de keuken. Daar gaat het afval 

van groenten in. ‘Ik maak vaak avondeten van 

verse groenten. Bijvoorbeeld soep. Het scheelt echt een hoop afval wanneer je zelf je eten maakt.’

In het huis van de familie Buiting zijn er nog drie andere afvalbakken te vinden: een voor papier, 

een voor Plastic Blik en Drankpakken (PBD), en de laatste is voor restafval. Met het restafval lopen 

ze ongeveer een keer per week naar de ondergrondse container. ‘We zijn best een groot gezin, 

maar door het afval goed te scheiden hebben we veel minder afval. Door de kinderen ermee op

te laten groeien, hopen we dat ze het later ook normaal vinden om te doen.’

Afval scheiden kan soms wel verwarrend zijn. ‘Ik wist bijvoorbeeld niet dat (plastic) deksels van 

glazen potten ook mee de glasbak in mogen. Of dat sommige sausverpakkingen niet bij het 

plastic afval kunnen. Door met elkaar te praten en het op te zoeken komen we met zijn allen al 

een heel eind!’

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

Ga dan naar www.wijgaanvoor100.nl

Orange the World
Het Huis van de Gemeente is oranje gekleurd. Dat is niet vanwege het WK voetbal, maar hiermee 

maken we een statement tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

 

Tijdens deze campagne 'Orange the World' worden wereldwijd gebouwen en andere objecten 

oranje uitgelicht. Op deze manier vragen we gezamenlijk aandacht om dit geweld te voorkomen 

en te stoppen. Orange the World startte vrijdag 25 november, op de Internationale Dag Tegen 

Geweld tegen Vrouwen en duurt tot 10 december.


