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Datum Tijd Activiteit Locatie

12-01-2022 19:30 – 21:00 Beeldvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

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

Agenda

• 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 14 december 2022 tot en met 
woensdag 21 december 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1339 14-12-2022 Dronten Koornmarktpoort, bouwen van een nieuw bedrijfsverzamelpand  
2022-1342 15-12-2022 Pastorale 12 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 
2022-1344 15-12-2022 Biddinghuizen De Voor 32, realiseren van 11 opslagboxen  
2022-1356 16-12-2022 De Wierse 111 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house 
2022-1357 20-12-2022 Dronten D 2722, wijzigen van de locatie van de schakelkast 
2022-1358 20-12-2022 Kruidendreef 146 Dronten, Vervangen van alle bestaande kozijnen 

 en deuren door kunststof kozijnen en hr++ glas 

 
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 

 

2022-0971 Erve Brooks 5 Biddinghuizen, plaatsen van een tuinhuis 

 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
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Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 14 december 2022 tot en met 
woensdag 21 december 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0977 Het Erf 32 Biddinghuizen, plaatsen van een erf afscheiding V 19-12-2022 

2022-0980 Roodbeenweg 17 Dronten, plaatsen van 4 dakkapellen V 19-12-2022 

2022-1301 Het Dagwerk 52 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 20-12-2022 

 
* = 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

Vuurwerkafval lever je in op de
gemeentewerf
Afgestoken vuurwerkafval kan ingeleverd worden bij de gemeente. Iedere volle plastic zak met 

afgestoken vuurwerkafval levert €1,00 op. Hiermee maken we samen de straten weer schoon na 

de jaarwisseling. Inleveren kan op de volgende momenten 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 

Leuke tip! Tijdens het inleveren kun je een kijkje nemen in één van onze grote vrachtwagens 

waarmee we dagelijks de ondergrondse containers legen.

Drank- en horecawet

Ontwerpbeschikking 

De burgemeester maakt bekend dat hij het voornemen heeft om op grond van artikel 3 van de 

Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de volgende rechtsperso(o)n(en) een drank- en 

horecavergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet: 

Stichting Flevomaneges, Wisentweg 9A, 8251PB Dronten.

De ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken zijn in te zien vanaf 29-12-2022 tot en met 

09-02-2023 bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot 8 februari 2023 schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemees-

ter, Postbus 100, 8250 AC Dronten. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen 

is bovengenoemde termijn ook van toepassing. Daarvoor dient u uiterlijk op 27-12-2022 een 

afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0321.

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.

Info rondom jaarwisseling
Van zaterdag 31 december op zondag 1 januari willen we met elkaar een gezellige jaarwisseling 

vieren. We informeren je hierbij over een aantal belangrijke zaken die rond de jaarwisseling

gelden.

Afsluiten (ondergrondse) containers

De ondergrondse containers voor restafval en GFT in de centra van de dorpen worden afgesloten 

van zaterdag 31 december 17.00 uur tot zondag 1 januari 08.00 uur. Dit gebeurt automatisch.

Voor de veiligheid van omwonenden vragen we om geen afval naast de containers te plaatsen. 

Overige containers in de woonwijken en bossen worden eerder al handmatig afgesloten.

Afsluiten parkeergarage Dronten

De toegang van de garage voor autoverkeer en de in- en uitgangen van de traphuizen zijn vanaf 

31 december afgesloten. Je kunt je voertuig die dag buiten parkeren.

Losse spullen en materialen opbergen

Om te voorkomen dat spullen als tuinstoelen of bloembakken tijdens de jaarwisseling uit de tuin 

verdwijnen of vernield worden, raden we aan om ze uit het zicht te plaatsen of in een afgesloten 

ruimte op te bergen. Hetzelfde geldt voor (bouw)materialen op bouwplaatsen.

Gemeentelijke gebouwen gesloten

Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) zijn het Huis van de Gemeente Dronten, de 

gemeentewerf en de milieustraat gesloten. Spoedmeldingen tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen 

doorgeven worden via het algemene nummer 14 0321.

Carbid afsteken

Rond de jaarwisseling mag carbid afgestoken worden. Dit mag alleen op de daarvoor geldende 

tijden en op de aangewezen plaatsen. Houd bij het afsteken van carbid voldoende afstand en 

houd vooral rekening met elkaar en met dieren.

Het afsteken mag alleen op 31 december 2022 van 10.00 uur tot 1 januari 2023 02.00 uur. Door het 

aanwijzen van gebieden voor het carbidschieten, wordt voorkomen dat er elders in de gemeente 

wordt geschoten en blijven geluid- en parkeerhinder beperkt. Ook kunnen de hulpdiensten, zoals 

de politie en brandweer op deze manier eventuele risico’s beheersen.

Vuurwerk afsteken

De komende jaarwisseling mag er weer als vanouds vuurwerk worden gekocht en afgestoken.

Om te zorgen dat we de vuurwerktraditie kunnen behouden, is het belangrijk dat iedereen op

een verantwoorde en veilige manier met vuurwerk omgaat. Een paar belangrijke regels voor het 

afsteken, bewaren en kopen van vuurwerk op een rijtje:

• Afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december vanaf 18:00 uur ‘s avonds tot 

02:00 uur ’s nachts. Steek je toch vuurwerk af buiten deze tijden? Dan riskeer je een boete of 

wordt al je vuurwerk (vanaf categorie F2) in beslag genomen.

• Het kopen van F1-vuurwerk is toegestaan vanaf een leeftijd van 12 jaar en F2-vuurwerk vanaf 

16 jaar.

• Illegaal vuurwerk is in Nederland niet toegestaan, zowel het in bezit hebben als het afsteken 

ervan. Twijfel je of je vuurwerk illegaal is? Doorgaans bestaat illegaal vuurwerk uit cobra’s, 

nitraten, vlinders, lawinepijlen, mortierbommen en strijkers. 

• In totaal mag een huishouden/vervoersmiddel 25 kilogram aan vuurwerk in bezit hebben. 

Heb je meer bij je, dan riskeer je een fikse boete.

• Vuurwerk mag alleen verkocht worden op drie vuurwerkverkoopdagen: 29, 30 en 31 december 

2022.

DOE DE TEST OP WIJGAANVOOR100.NL

WAAR LAAT JIJ JE 

KERSTAFVAL?

Oude kerstbomen inleveren
Op 4 januari van 13.00 tot 16.00 uur kun je oude kerstbomen inleveren. De gemeente geeft

€ 0,50 per ingeleverde kerstboom. Het inleveren kan op deze locaties:

• Havenweg 1, Biddinghuizen

• De Greente (skatepark), Swifterbant

Dronten:

• Beursplein Munten II, De Fazant (achter het Hogerhuis)

• De Ketting (tegenover de Opel-garage)

• De Morgen (bij de speelbult)

• De Oeverloper (bij de ondergrondse afvalcontainers)

• De Smedengilden (bij de speeltuin)

• De Vierlander (bij het trapveld)

• Hoek Manegelaan/de Galop

• Sporthal de Landing (zuid)

• Wijngaard-Baksteen (groenstrook)

• Kobalt 

Heeft u meer dan 25 gebruikte kerstbomen die niet voor de handel bestemd waren? Dan halen 

we deze bomen (alleen) op afspraak bij u op. Aanmelden kan door telefonisch contact op te 

nemen op maandag 2 januari of dinsdag 3 januari van 10.00 tot 12.00 uur via het telefoonnummer 

14 0321. In de middag bellen we u terug en vertellen wanneer de bomen worden opgehaald.

Koepel De Greente verwijderd
In verband met een groot aantal meldingen van bewoners van ernstige overlast, heeft de

gemeente in samenspraak met de politie de koepel op De Greente verwijderd. De koepel was

een soort overkapping die op de skatebaan stond.

Binnen Swifterbant bestaat al langer de wens voor een andere jongerenontmoetingsplek.

Die wordt momenteel samen met Dorpsbelangen Swifterbant voorbereid. 

Uw mening telt!
In januari 2023 organiseert de gemeente Dronten in de drie dorpskernen bijeenkomsten over de 

woningbouwopgave en uw mening hierover telt!

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de volgende data en locaties:

• 10 januari, de Meerpaal, Dronten

• 12 januari, de Binding, Biddinghuizen

• 16 januari, de Steiger, Swifterbant

Aanmelden is gewenst en kan via www.dronten.ikpraatmee.nl/drontenontwikkelt. Hier en op 

onze website www.dronten.nl vindt u meer informatie over de inhoud en het programma.


