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Bekendmakingen

Ontwerpbeschikking alcoholwetvergunning

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 onderstaande rechtsperso(o)n(en) als bedoeld 

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

Soort bedrijf: Stichting Flevomanege’s, Wisentweg 9A 8251 PB Dronten

De ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken zijn in te zien vanaf 19-01-2023 tot en met 

02-03-2023 bij de publieksbalie in het gemeentehuis gedurende de openingstijden.

Waarom publiceert de gemeente Dronten dit bericht? 

Een Alcoholwetvergunning wordt bij de gemeente Dronten aangevraagd om toestemming te 

krijgen om alcohol te schenken en/of te verkopen. Met dit bericht laat de gemeente Dronten u 

weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier 

niet mee eens bent.

 

Bent u het niet eens met de vergunning? 

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar 

maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt 

u ook de documenten met informatie over de vergunning in het Huis van de gemeente Dronten 

bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van de gemeente de website www.dronten.nl

van de gemeente Dronten. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vra-

gen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 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 kentekenon-

derbord: L-042-VT. 2023-0039 Het gaat om een parkeervak aan Kop Van Het Ruim 23 te Dronten; 

verzonden op 10-01-2023. 

Verleende vergunningen voor evenementen

2022-1363, Meerpaalplein in Dronten, houden van de dodenherdenking op 4 mei 2023 en de 

taptoe op 6 mei 2023, verzonden op 12-01-2023. 

Standplaatsvergunningen

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

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

volgende vergunningen verleend voor het innemen van een standplaats: verleend. 2023-0042 

voor de verkoop van kebab wekelijks op vrijdag van 9.00 tot 21.00 aan de Zuidsingel B te Swifter-

bant. Verzonden op 10-01-2023.  

Cultuurfonds gemeente Dronten

In 2023 heeft de gemeente Dronten een cultuurfonds. Doel van het fonds is het onder-

steunen van activiteiten kunst en cultuur in de gemeente Dronten. Organisaties die een 

cultuuractiviteit organiseren kunnen een subsidie aanvragen. Hierbij gelden de volgende 

voorwaarden:

 - De subsidieaanvrager heeft geen winstoogmerk;

 - De subsidieaanvrager heeft zelf onvoldoende middelen om de kosten van de activiteit te beta-

len;

 - Subsidie is mogelijk voor publiek toegankelijke activiteiten podiumkunst, beeldende kunst, 

letteren, audiovisuele kunst of erfgoed in de gemeente Dronten;

 - De subsidie voor een activiteit met een totaal aan uitgaven boven 50.000 euro is per aanvrager 

maximaal 7.500 euro;

 - De subsidie voor een activiteit met een totaal aan uitgaven van 50.000 euro of lager is per 

aanvrager maximaal 50% van de totale uitgaven voor de activiteit met een maximum van 3.000 

euro;

 - Een aanvrager kan maximaal eenmaal per kalenderjaar subsidie aanvragen.

Datum Tijd Activiteit Locatie

19-01-2023 19:30 – 22:30 Oordeelsvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

02-02-2023 19:30 – 22:30 Raadsvergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

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

Agenda

• Van 30 op 31 januari worden de A6 ter hoogte van de Ketelbrug en de parallelweg daarnaast 

afgesloten in de richting van Urk naar Lelystad Noord. De afsluiting is van 19.00 – 5.00 uur ’s nachts 

en is bestemd voor vooronderzoek aan de deklagen van de Ketelbrug, ter voorbereiding van groot 

onderhoud. Om diezelfde reden zijn de A6 en de naastgelegen parallelweg ter hoogte van de 

Ketelbrug van 31 januari op 1 februari van 19.00 tot 5.00 uur ’s nachts ook afgesloten, maar 

dan in de tegenovergestelde richting. 

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 

Locatiehouders geluidsmetingen  
windparken gezocht 
Gemeente Dronten zoekt in Biddinghuizen, Dronten-West en Dronten-Oost locatiehouders voor 

een meetpunt om de hoeveelheid geluid van Windplan Groen en Windplanblauw te meten. De 

meetpunten moeten zich bevinden in het invloedsgebied van diverse windmolenlijnen van Wind-

planblauw en Windplan Groen. Voor Swifterbant en Ketelhaven zijn al voldoende locatiehouders 

gevonden. Sensornet zal in opdracht van de gemeente de geluidsmetingen uitvoeren. Specifiek 

wordt gezocht naar locatiehouders in de volgende gebieden:

 - Dronten-West: omgeving/straat Baksteen, Troffel, Wijngaard, Wijnverlater, Waterpas

 - Dronten-Oost: omgeving/straat Korhoen, Kievit

 - Biddinghuizen: omgeving/straat Wierse en Zonneweide

Wil je je aanmelden als locatiehouder voor een meetpunt of heb je vragen over wat het betekent 

om locatiehouder te zijn? Op www.sensornet.nl/sensornet/locatiehouders

vind je meer informatie over de voorwaarden waaraan je als locatiehouder moet voldoen. 

Ook kunnen belangstellenden hier zien waar in Dronten en op andere plekken in Nederland 

meetpunten te vinden zijn, voor bijvoorbeeld luchtvaart of omgevingsgeluid.

Aanmelden kan via windparken@dronten.nl onder vermelding van ‘geluidmeetpunten windparken’. 

Heb je andere vragen over de geluidsmetingen? Mail dan naar windparken@dronten.nl en er 

wordt binnen twee werkdagen een reactie gegeven of contact opgenomen.

Gratis cursus Veilig Verkeer Nederland 
Fris gratis jouw verkeerskennis op en neem deel aan de cursus van Veilig Verkeer Nederland (VNN). 

In samenwerking met de gemeente Dronten organiseert VVN twee bijeenkomsten waarin de 

nieuwste ontwikkelingen in het verkeer centraal staan. Zo leer je meer over de e-bike, nieuwe 

verkeersregels en turborotondes. 

1e bijeenkomst: dinsdag 24 januari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur

2e bijeenkomst: dinsdag 31 januari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Zalencentrum De Open Hof, De Zuid 2, 8251BH Dronten 

Meer weten of aanmelden?

Ga naar www.vvn.nl/agenda/flevoland/dronten/vvn-opfriscursus-auto-dronten-0.

Samen gezonder worden
Wil je fitter worden op een ‘coole’ manier? Doe dan mee met een leuk en sportief leefstijlprogram-

ma voor kinderen die gezonder willen worden samen met hun ouders. Met dit programma krijg 

je meer energie en een betere conditie. Je leert plezier hebben in bewegen en sporten, maar ook 

om gezonder te eten. Op die manier zit je straks lekker in je vel en word je weerbaar.

Het programma is onder begeleiding van een gedragsdeskundige, een diëtist, een kinderfysiothe-

rapeut en een sportinstructeur. 

Vind meer informatie en meld je aan op www.cool2bfit.nl.

Verkiezing Onderneming van het jaar 2022 
Gemeente Dronten feliciteert de prijswinnaars van de verkiezing Onderneming van het jaar 2022! 

 -  Detaillist van het jaar 2022 is geworden: Klamer Fietsen (Marie-José en Wilfred Klamer) 

 -  TOP Onderneming van het Jaar 2022 is geworden: mooiwater (Dick Buitendijk) 

Wethouder Siert Jan Lap overhandigde een cheque aan de winnaars om te besteden aan een zelf 

te kiezen goed doel in de gemeente Dronten. Ook mag mooiwater de gemeente Dronten 

vertegenwoordigen bij de jaarlijkse uitreiking van de Flevopenningen.

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 4 januari 2023 tot en met 
woensdag 11 januari 2023 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2023-0027 04-01-2023 De Meridiaan 1 Dronten, kappen van een boom 
2023-0032 05-01-2023 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 63, bouwen van een nieuwe woning 
2023-0034 06-01-2023 Zonneweide 18 Biddinghuizen, verbouwen van de woning 
2022-0884 07-01-2023 Kruidendreef 165 Dronten, Extra verdieping op de garage voor het  

realiseren van 2 extra slaapkamers 
2023-0021 03-01-2023 Ketelweg 7 Dronten, starten van een B&B 
2023-0041 09-01-2023 Het Penseel 58 Dronten, bouwen van een overkapping 
2022-1291 23-12-2022 Orionweg 4 Dronten, uitbreiden van de woning 
2023-0048 10-01-2023 Dronten Kad. Sectie F 979, wijzigen van ligging (interne) parkbekabeling 

van windpark Vires Venti, onderdeel van windplan groen  
2023-0051 11-01-2023 Vossemeerdijk 31 Dronten, bouwen van luifel met zonnepanelen als dak 

(solar carport) op het parkeerterrein van jachthaven ketelmeer 

  
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 donderdag 5 januari 2023 tot en met woensdag 11 januari 2023 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-1325 Roodbeenweg 17 Dronten, bouwen van 3 woonblokken met in totaal 56 appartementen 

voor arbeidsmigranten  
 

2022-1261 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 62, bouwen van een woning  
  
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: 

 
Dossier Omschrijving 

 

2022-1240 Vuursteenweg 32 Swifterbant, bouwen van een garage 

2022-1252 Hondweg 20 Dronten, omleggen van een bestaande erf-/kavelsloot en het 

aanplanten van erfbeplanting 
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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 donderdag 5 januari 2023 tot en met 
donderdag 12 januari 2023 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-1185 Narcisstraat 16 Swifterbant, wijziging op een eerder verleende 
omgevingsvergunning betreft o.a. het wijzigen van de voorgevel  

V 05-01-2023 

2022-1246 De Reiger 27 Dronten, handelen in strijd met regels RO (kapsalon 
aan huis) 

G 05-01-2023 

2022-1257 Tarpanweg 10 Swifterbant, plaatsen van 20-22 zonnepanelen in de 
tuin 

V 12-01-2023 

2022-1286 Elburgerweg 15 B , wijzigen van verleende omgevingsvergunning 
voor een schakelkast van windpark Hondtocht Zuid  

V 10-01-2023 

2022-1291 Orionweg 4 Dronten, uitbreiden van de woning V 11-01-2023 

2022-1307 Kad. Sectie F 374, vernieuwen van de sluisdeuren van de 
Larsersluis 

VV 10-01-2023 

2022-1365 De Maalstroom 29 en 31 Dronten, indienen van rivisietekeningen 
op een eerder vergund nieuw te bouwen bedrijfspand 

V 09-01-2023 

  
* = betekenis soort besluit 
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* = betekenis soort besluit 
 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 
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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.  
 

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

Voordeel met de Pas van Dronten 
Gebruik je de Pas van Dronten al? Met de pas krijg je allemaal kortingen en vele extra’s.

Maak bijvoorbeeld kennis met een nieuwe sport door een gratis proefles, ontvang een extra-

tje op het terras of winkel met korting. Heb je een tegoed op de Pas staan, verzilver dit dan bij 

deelnemende winkels, verenigingen en andere organisaties die aangesloten zijn bij de Pas van 

Dronten. Jouw tegoed, alle aangesloten aanbieders 

en acties die op dit moment gelden vind je  op 

www.pasvandronten.nl.

Wist je dat we ook een nieuwsbrief hebben? Super 

handig want op deze manier weet je als eerste 

welke acties er zijn. Geef je snel op voor de 

nieuwsbrief via onze website.

Pak je 
voordeel!



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.

Voor het aanvragen van een subsidie moet het formulier aanvraag activiteitensubsidie worden 

gebruikt. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente, www.dronten.nl onder de tab 

“Direct regelen en informatie” en dan onder “Belastingen en subsidies”. 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en “op is op”.

Bekendmaking wet geluidhinder (besluit)

Burgemeester en wethouders van Dronten maken (gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

De raad van Dronten heeft op 22 december 2022 het “Chw bestemmingsplan Dronten – Heront-

wikkeling Flevomanege (D1007)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 

141 woningen ter hoogte van de voormalige Flevomanege aan de Zuid mogelijk. Ten gevolge van 

het wegverkeer op de Zuid zal een aantal woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden 

dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor die woningen hogere waarden 

vastgesteld.

Stukken ter inzage

U kunt het besluit inzien gedurende de beroepstermijn. Deze termijn loopt van 19 januari 2023 tot 

en met 1 maart 2023. De documenten kunt u op afspraak bij de publieksbalie van het gemeente-

huis inzien.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 

U kunt geen beroep instellen, indien u geen belanghebbende bent én geen zienswijze tegen het 

ontwerpbesluit hebt ingediend. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaal-

loket.raadvanstate.nl/. Voor het digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD.

Ook kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Deze dient te worden gericht 

aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als het verzoek wordt 

toegewezen, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op het verzoek is beslist. Voor 

behandeling van uw beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Uitleg bezwaarprocedure bekendmakingen

Ben u het niet eens met één van de volgende beschikkingen:

 - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

 - Verleende vergunningen voor evenementen 

 - Standplaatsvergunningen

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd, gere-

kend vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. Bezwaar maken doet u bij het college van 

burgemeester en wethouders via onze website www.dronten.nl  of per brief, ter attentie van het 

team POCJB, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

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

http://www.dronten.nl
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
http://www.dronten.nl

