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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

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

19-01-2022 19:30 – 22:30 Oordeelsvormende 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

Bekendmakingen

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 21 december 2022 tot en met 
woensdag 28 december 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1359 20-12-2022 Vossemeerdijk 6 Dronten, realiseren van een buiten-werkplaats op het 

landgoed Roggebotstaete, bestaande uit een tweetal zeecontainers en 
kantoorunits met daartussen een overkapping en ernaast een losse loods 

2022-1040 21-12-2022 Ploegschaar 15 Biddinghuizen, uitbreiden van een bedrijfspand en het 
realiseren van een los-laadkuil 

2022-1364 21-12-2022 Jupiterweg 5 Dronten, bouwen van een nieuwe vrijstaande woning 
2022-1365 21-12-2022 De Maalstroom 29 en 31 Dronten, indienen van rivisietekeningen op een 

eerder vergund nieuw te bouwen bedrijfspand  
2022-1366 22-12-2022 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 78, bouwen van een woning 
2022-0497 23-12-2022 Koornmarktpoort Dronten Kad. Sectie B 4585, bouwen van een bedrijfshal 

en aanleggen van een uitrit 
2022-1187 23-12-2022 Kapteynlaan 8 Dronten, nieuw bouwen van een woning 
2022-1372 23-12-2022 De Zuid 30 Dronten, omleiden van fietsers ten behoeve van verplaatsen 

van bomen 
2022-1371 23-12-2022 De Zuid 30 Dronten, kappen van bomen 
2022-1251 16-11-2022 Oogstweg Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw van  

53 units 

  
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 28 december 2022 tot en met woensdag 21 december 2022 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-1358 Kruidendreef 146 Dronten, Vervangen van alle bestaande kozijnen en deuren door 

kunststof kozijnen en hr++ glas 

 

 

2022-1030    De Hunze 8 Dronten, bouwen van een bedrijfspand 

 
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 

 

022-1185 Narcisstraat 16 Swifterbant, wijzigen van de voorgevel tov de eerdere 

bouwvergunning  
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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 woensdag 21 december 2022 tot en met 
woensdag 28 december 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0725 Stobbenweg 18 Dronten, realiseren van een systeembouw 
machineberging van 15x30meter op bestaand bouwblok agrarisch 
erf 

V 28-12-2022 

2022-0875 De Rietweg 68 Dronten, plaatsen van een vodafone antenne-
installatie om de mobiele telecommunicatie te verbeteren 

V 28-12-2022 

2022-1038 Koperweg 3 Dronten, aanvragen van een vergunning voor al 
gebouwde ruimtes 

V 29-12-2022 

2022-1100 Pioniersweg 5 Dronten, aanleggen van een nieuwe uitrit V 27-12-2022 

2022-1137 Roodbeenweg Dronten Kad. Sectie B 2111, aanleggen van een 
nieuwe in- uitrit t.b.v. ontsluiting van het bouwperceel 

V 22-12-2022 

2022-1243 Clemmergulden 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 23-12-2022 

2022-1283 Bosweg Swifterbant Kad. Sectie H 1046, plaatsen van een jop 
(zee)container en een (hout)container op het grasveld tegen een 
bestaand basketbalveld 

V 23-12-2022 

2022-1303 Timmerliedengilde 10 Dronten, plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak 

V 21-12-2022 

2022-1342 Pastorale 12 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel V 23-12-2022 

 
* = 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

Alcoholwetvergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij besluit om op grond van artikel 3 van de Drank- en 

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

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

Zuidsingel 34, 8255 CH Swifterbant. Dossiernummer 2022-1095.

Zienswijze 

Belanghebbenden kunnen tot 16-02-2023 schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester, 

Postbus 100, 8250 AC Dronten. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen is bo-

vengenoemde termijn ook van toepassing. Daarvoor dient u uiterlijk op 12-02-2022 een afspraak 

te maken, telefoon (0321) 388 927, team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Terinzagelegging bestemmingsplan Landgoed Artemis 
Swifterbant

Het college van Dronten maakt bekend dat de raad op 22 december 2022 het bestemmingsplan 

‘Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)’ heeft vastgesteld op grond van artikel 3:8 van de op 

grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt het bestemmingsplan en bijbehorende documenten inzien gedurende de beroepstermijn. 

Deze termijn loopt van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023. De documenten kunt u op 

afspraak bij de publieksbalie van het gemeentehuis inzien. Het bestemmingsplan is ook beschik-

baar op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0303.

D4016-VA01.

Terinzagelegging Chw bestemmingsplan 
Dronten – Herontwikkeling Flevomanege

Het college van Dronten maakt bekend dat de raad op 22 december 2022 het ‘Crisis- en herstelwet 

bestemmingsplan Dronten – Herontwikkeling Flevomanege (D1007)’ heeft vastgesteld op grond 

van artikel 3:8 van de op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt het bestemmingsplan en bijbehorende documenten inzien gedurende de beroepstermijn. 

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.

Vuurwerkafval inleveren 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 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 waar-

mee we dagelijks de ondergrondse containers legen.

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.

Gemeentehuis gesloten
Op dinsdag 17 januari is het Huis van de Gemeente Dronten gesloten vanaf 14.30 uur. We zijn dan 

ook telefonisch niet bereikbaar.

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

Starterslening weer beschikbaar
De Starterslening is weer beschikbaar in de gemeente Dronten. Deze lening is een aanvullende 

hypotheek bovenop de gewone hypotheek en alleen voor de aankoop van een eerste woning.

De Starterslening vult het verschil aan tussen wat je kunt lenen op basis van je inkomen en wat je 

nodig hebt om de woning te kunnen kopen. Zo maak je tóch kans op je droomwoning op deze 

drukke woningmarkt!

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn? Kijk dan op onze website 

en zoek op ‘Starterslening’. 

Een tochtvrij huis
Tocht zorgt voor kou en onnodig veel energieverbruik. Gelukkig is de oplossing simpel: check 

naden en kieren en maak ze dicht.

Heb jij last van tocht via de brievenbus? Het energieloket helpt je op weg om tocht aan te pakken. 

Kom langs tijdens één van de spreekuren en krijg een gratis brievenbusborstel, zolang de voor-

raad strekt.

Kijk voor de spreekuurtijden in jouw dorp op www.energieloketflevoland.nl/dronten/

inloopspreekuren

Gebiedsregisseurs
Op 1 september zijn Martin Veldwijk en Caro Hollebeek gestart als gebiedsregisseurs van Bidding-

huizen en Swifterbant. Zij zijn de vraagbaken voor inwoners, dorpsbelangen en andere groepen 

in het dorp en vertalen deze inbreng naar plannen waar we samen met de dorpen aan kunnen 

werken.

Caro is iedere dinsdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur aanwezig in De Steiger in Swifterbant. Martin 

is iedere donderdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur aanwezig in De Binding in Biddinghuizen.

Ze horen graag ideeën of vragen over de leefbaarheid in de dorpen. Kijk voor meer informatie 

over Martin en Caro en hun bereikbaarheid op www.dronten.nl en zoek op ‘gebiedsregisseurs’.

Deze termijn loopt van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023. De documenten kunt u op 

afspraak bij de publieksbalie van het gemeentehuis inzien. Het bestemmingsplan is ook beschik-

baar op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0303.

D1007-VA01 .

Beroepschrift/voorlopige voorziening terinzageleggingen

Het volgende beroepschrift/ voorlopige voorziening is van toepassing op de terinzageleggingen:

- bestemmingsplan Landgoed Artemis Swifterbant

- crisis- en herstelwet bestemmingsplan Dronten – Herontwikkeling Flevomanege

Gedurende de beroepstermijn van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 kunt u een beroep-

schrift 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 ziens-

wijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 

digitaalloket.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 bestemmingsplan niet eerder in in werking dan nadat op het verzoek 

is beslist.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het bestemmingsplan ‘Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Dronten – Herontwikkeling Fle-

vomanege’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat heeft gevolgen voor uw beroepschrift. 

In het beroepschrift moet u de redenen (beroepsgronden) noemen waarom u het niet eens bent 

met het besluit. Het beroepschrift is niet-ontvankelijk als u uw beroepsgronden niet binnen de 

beroepstermijn hebt opgestuurd. U kunt na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroeps-

gronden meer aanvoeren.

De bestemmingsplannen treden in werking na afloop van de beroepstermijn.


