
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

22-12-2022 15:30 Hoorzitting commissie Raadzaal – Huis van de Gemeente

  bezwaarschriften kamer

  Algemene zaken: Verleende

  Omgevingsvergunning voor

  samenvoegen meerdere

  winkelunits voor realisatie

  sportschool op locatie

  Het Ruim 2a en 4 te Dronten 

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

1 

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 7 december 2022 tot en met 
woensdag 14 december 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1309 07-12-2022 Penhoren 15 Swifterbant, uitbreiden van de fysiotherapie praktijk 
2022-1320 08-12-2022 Parksingel 114 Biddinghuizen, huisvesten van personen uit twee of meer 

huishoudens 
2022-1321 08-12-2022 Lijzijde 124 Dronten, huisvesten van personen uit twee of meer huishoudens 
2022-1323 08-12-2022 Hondsdraf 56 Swifterbant, huisvesten van personen uit twee of meer 

huishoudens 
2022-1322 08-12-2022 De Jachthoorn 39 Swifterbant, huisvesten van personen uit twee of meer 

huishoudens 
2022-1325 09-12-2022 Roodbeenweg 17 Dronten, bouwen van 3 woonblokken met in totaal 56 

appartementen voor arbeidsmigranten 
2022-1104 14-12-2022 De Eem Dronten, bouwen van 24 units  
2022-1336 14-12-2022 De Buiskap 5 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten 

internationale medewerkers) 
2022-1337 14-12-2022 Koornmarktpoort Kad sectie B 4714, bouwen van een nieuw bedrijfspand  
2022-1338 14-12-2022 Koornmarktpoort Dronten Kad sectie B 4714, 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. 
 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 7 december 2022 tot en met woensdag 14 december 2022 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-1174 De Wolken 18 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 

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: 
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Dossier Omschrijving 

 

2022-1144 Dronten Parkresidentie fase 3 kavel 67, bouwen van een woning 

 
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 7 december 2022 tot en met 
woensdag 14 december 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-1241 Broodbakkersgilde 33 A Dronten, plaatsen van een dakkapel V 07-12-2022 

2022-1292 Het Ruim 36 Dronten, splitsen van de woning naar appartementen  V 13-12-2022 

  
* = 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.  
 
 

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

Burgemeester Gebben is op bezoek geweest bij mevrouw Man-Bakker, die op 12 december haar 

100e verjaardag vierde. Met een bloemstukje feliciteerde hij mevrouw Man -mede namens het 

gemeentebestuur- heel hartelijk met dit bijzondere kroonjaar. 

100 jaar oud

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?

Verkiezing De Beste Buur 2022 
Is jouw buur de held van de straat? Staat hij of zij altijd voor jou en/of anderen klaar?

Of is het jouw buur die zorgt voor saamhorigheid? Nomineer hem of haar dan voor de verkiezing

“De Beste Buur 2022”.

MDF buurtbemiddeling en Wijkgericht Werken van de gemeente Dronten organiseren

“De Beste Buur” verkiezingen. Nomineren kan tot 9 januari 2023! 

Kijk voor meer informatie op www.samenactief.nl/is-jouw-buur-de-beste-buur-van-dronten

Aangepaste inzameldagen afvalstromen
Voor de feestdagen zijn er aangepaste inzameldagen voor de afvalstromen. GFT inzameling

buitengebied zuid van maandag 26 december verschuift naar zaterdag 22 december.

PBD inzameling van maandag 26 december verschuift naar dinsdag 27 december.

Kijk in de Afvalwijzer app voor de aangepaste inzameldagen op jouw adres.

Vuurwerkafval lever je in op de
gemeentewerf
Afgestoken vuurwerkafval kan ingeleverd worden bij de gemeente. Op de volgende momenten 

ben je welkom op de Gemeentewerf, de Reest 5 in Dronten:

• woensdag 4 januari 2023 van 15:00 uur tot 17:00 uur

• zaterdag 7 januari 2023 van 10:00 tot 12:00 uur 

Iedere volle plastic zak met afgestoken vuurwerkafval levert € 1,00 op. Hiermee maken we 

samen de straten weer schoon na de jaarwisseling. Leuke tip! Tijdens het inleveren kun je gelijk 

een kijkje nemen in één van onze grote vrachtwagens waarmee we dagelijks de ondergrondse 

containers legen. We leggen aan je uit hoe onze veegwagens de straten schoonhouden.

Ontheffing verbranden snoeihout

Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:

- Nonnetjesweg 4 Biddinghuizen , verzonden op 12-12-2022 

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 telefoon 14 0321.

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 

kentekenonderbord: 22-PN-RF 

2022-1324. Het gaat om een parkeervak aan De Bloemenzoom 106 te Swifterbant; 

verzonden op 13-12-2022

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.

Kennisgeving verlenging beslistermijn 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Gemeente Dronten maken bekend dat zij in het kader van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Omschrijving:  Realiseren overdekte uitloop bij pluimveestal

Locatie:   Olsterweg 1 in Dronten

De aanvraag is op 19 oktober 2022 ontvangen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 januari 2023.

Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen over de procedure 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: Z2022-013692

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.

Het gemeentebestuur 
wenst u fijne kerstdagen!


