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Datum Tijd Activiteit Locatie

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

Bekendmakingen

Ontheffing verbranden snoeihout

Er is ontheffing verleend en verzonden voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027 

aan de Colijnweg 19 Dronten, verzonden op 06-12-2022.

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.

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’.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ontwerpbesluit 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij het voornemen 

hebben een Omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor het oprichten van een 

uienvliegkwekerij. Deze aanvraag komt van De Groene Vlieg Bio Control B.V. voor de locatie

De Boorn 1 in Dronten.

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn vanaf 6 december 2022 tot en 

met 10 januari 2023 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis en kunnen digitaal opgevraagd 

worden bij de gemeente Dronten, De Rede 1 in Dronten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 

de website www.dronten.nl of het telefoonnummer 14 0321.

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling 

zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag 

p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. 

Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener,

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 30 november 2022 tot en met 
woensdag 7 december 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1292 30-11-2022 Het Ruim 36 Dronten, splitsen van de woning naar appartementen 
2022-1296 01-12-2022 De Kromme Rijn 1 Dronten, vervangen van de uitingen van Flynth Dronten 
2022-1301 02-12-2022 Het Dagwerk 52 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-1303 05-12-2022 Timmerliedengilde 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak 
2022-1305 05-12-2022 Fazantendreef 2 Dronten, uitbreiden van het bestaande koelhuis 
2022-1307 06-12-2022 Larsersluis Kad. Sectie F 374, vernieuwen van de sluisdeuren van de 

Larsersluis 

  
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 

 

2022-0875 Dronten Kad. Sectie F 547, plaatsen van een vodafone antenne-installatie om de 

mobiele telecommunicatie te verbeteren 

 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 

ort  

88 ls 022 

21 022 
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Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 1 december 2022 tot en met 
woensdag 7 december 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0688 Staverdense Beek 25 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels 
RO (runnen van een b&b) 

V 06-12-2022 

2022-0921 Huidenkopersgilde 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 05-12-2022 

 
 * = 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.

Burgemeester kookt 
Belofte maakt schuld. Burgemeester Jean Paul Gebben beloofde om met Jan Ammerlaan eens te 

koken voor Inloophuis De Kans in Biddinghuizen. 

Een goede dertig mensen hebben ervan geproefd hoe zij de belofte waarmaakten.  

Nieuw gedicht stadsdichter
Marjolein Westendorp, stadsdichter van de gemeente Dronten, heeft een nieuw gedicht

geschreven. Dit keer gaat het over het kunstwerk Riff in Biddinghuizen, een kunstwerk als

eerbetoon aan de Zuiderzeewet van 1918.

Riff

Opgetild uit het nieuwe land

Zwevend boven landbouwgrond

Overzie jij vlakte en waterkant

Waar eerst alleen de zee bestond

Ter herdenking aan verleden eeuw

Toen het lot van de zee werd beslist

Mensenmacht verstomde haar schreeuw

Niet langer bevaren, niet langer bevist

Ingedamd door mensen, land en dijken

Maakte zij plaats voor ander leven

Ze groeien nu verder als buren en gelijken

Water en Land, die geschiedenis schreven

2022, Marjolein Westendorp, Stadsdichter gemeente Dronten.

Kijk voor meer informatie over het onderwerp van dit gedicht de vlog ‘Riff, Kunstwerk met een verhaal’, 

op het YouTube kanaal: Stadsdichter Dronten.

Er is land nodig voor landschapskunst

En visie, creativiteit en lef voor constructie

Zij kijkt vanuit het water zonder afgunst

En zag hoe menselijk inzicht leidde tot productie

Een kunstwerk dat land en zee samenbrengt

Dat is bedacht, getekend en is gegoten

Waar beton met de zeebodem is vermengt

Een creatie en uitzichtpunt voor landgenoten

Er is haar respect aangedaan

Als ik  over land naar Riff stap

Zie ik dat hier iets mooie is ontstaan

En groet ik haar boven aan de trap

Nieuwjaarsontmoeting 2023
Op 3 januari willen we met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar tijdens een bijeenkomst in 

het Huis van de Gemeente.

U kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur houdt burgemeester Jean Paul Gebben de 

traditionele nieuwjaarstoespraak.

De nieuwjaarstoespraak wordt omlijst met muziek, dans en poëzie. Om 21.00 uur sluiten we de 

avond af. Zien we u dan?

de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een 

motivering bevatten. 

Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnum-

mer: 088 - 6333 000 een afspraak worden gemaakt. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 

met de OFGV via telefoonnummer: 088 - 6333 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-013789

Wet milieubeheer 

Melding Activiteitenbesluit

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

melding hebben ontvangen voor Dronten, Het Gein 2; het parkeren van drie tankwagens bij het 

tankstation.

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.

Verkeersbesluit Laadpaal

Bij het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer in het gemeentehuis te Dronten liggen de volgende 

genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

- Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het 

opladen van elektrische voertuigen. 

Het gaat om een 2 parkeervakken aan Kampanje te Dronten; 2022-534162, verzonden op 

2 december ’22 

- Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het 

opladen van elektrische voertuigen. Het gaat om een 2 parkeervakken aan Uitloper te 

Biddinghuizen; 2022-534160, verzonden op 2 december ‘22

Verkeersbesluit Blauwe zone

Bij het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer in het gemeentehuis te Dronten liggen de volgende 

genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

- Het verkeersbesluit tot het uitbreiden van de blauwe zone op De Schutsluis te Swifterbant; 

2022-534165, verzonden op 2 december ’22

Verkeersbesluit Ottodreef

Bij het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer in het gemeentehuis te Dronten liggen de volgende 

genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

- Het verkeersbesluit tot het instellen van diverse verkeersmaatregelen t.b.v. de verlegging van 

de Ottodreef (voorheen Spoordreef ) te Dronten; 2022-544022, verzonden op 7 december ’22

U kunt de desbetreffende stukken voor de verkeersbesluiten gedurende 6 weken na verzendda-

tum van het besluit inzien. U kunt daarvoor een afspraak maken via de website www.dronten.nl of 

telefoonnummer 14 0321.

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


