
Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Week 2  | 11 januari 2023

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

• 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

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 28 december 2022 tot en met 
woensdag 4 januari 2023 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-1376 01-01-2023 Fokkestraat 2 Dronten, realiseren van een in en uitrit 
2023-0017 03-01-2023 Rietweg 55 Biddinghuizen, bouwen van 5 cameramasten op 

transformatorstation van Liander 
2022-1048 04-01-2023 Dronten Kad sectie H 479, bouwen van een woning  

  
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 4 januari 2023 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
Dossier Omschrijving  
2022-0588 De Voor 32 A Biddinghuizen, bouwen van een rij van 11 prefab garageboxen (de voor 

32a-32j biddinghuizen / ov 2022-0353) 
 

  
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 

 

2022-1116 Rietweg 25 Biddinghuizen, huisvesten van tijdelijke arbeiders 

 
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 donderdag 29 december 2022 tot en met 
woensdag 4 januari 2023 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0971 Erve Brooks 5 Biddinghuizen, plaatsen van een tuinhuis V 04-01-2023 

2022-1050 De Zuid 41 Dronten, plaatsen van een mast voor 
telecommunicatiedoeleinden  

V 02-01-2023 

2022-1107 De Rede 1 Dronten, plaatsen van screens V 05-01-2023 

2022-1112 Spijkweg 30 Biddinghuizen, tijdelijke noodopvang locatie en de 
daarvoor benodigde werkzaamheden 

V 03-01-2023 

2022-1248 Timmerliedengilde 50 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 04-01-2023 

2022-1267 Buitenplaats 94 Dronten, uitbreiden van de woning V 05-01-2023 

 
2022-1344     Rectificatie ivm verkeerd benoemd huisnummer.  

      Vermeld was De Voor 32, dit moet zijn De Voor 32A t/m 32J  
      Biddinghuizen 
 

* = 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

Aanvraag alcoholwetvergunning

De gemeente Dronten heeft een aanvraag voor een Alcoholwetvergunning ontvangen. De ver-

gunning is aangevraagd voor het verstrekken van alcohol voor horecabedrijf Resort Zuiderzee b.v. 

aan de Spijkweg 15 Biddinghuizen. Kenmerk gemeente: 2023-0030.

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. 

Wanneer de gemeente Dronten een besluit neemt over de aanvraag van de vergunning 

De gemeente Dronten ontving de aanvraag voor een vergunning op 05-01-2023. Als de aanvraag 

volledig is ingediend, dan neemt de gemeente Dronten binnen 8 weken een besluit. Dit mag de 

gemeente Dronten 1 keer met 8 weken verlengen. Ook kan de termijn langer worden. Bijvoor-

beeld als de aanvraag niet compleet is en er aanvullende gegevens nodig zijn. Dit kan per situatie 

verschillen. 

Vragen over aanvraag van de vergunning

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor 

kunt u contact opnemen het telefoonnummer 14 0321. U mag reageren op deze aanvraag. Dat 

noemen wij een zienswijze. U mag een zienswijze indienen zolang er nog geen besluit is geno-

men. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Dronten een nieuw bericht. 

Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop 

reageren.

Terinzagelegging “Paraplubestemmingsplan 
recreatieparken gemeente Dronten”

Het college van Dronten maakt bekend dat de raad op 24 november 2022 het “Paraplubestem-

mingsplan recreatieparken gemeente Dronten” 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 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023. De documenten kunt u op 

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.

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’. 

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.

D6001-VA01 .

Beroepschrift/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 be-

roep instellen, indien u geen belanghebbende bent én geen zienswijze 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. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Ontheffing verbranden snoeihout

De volgende ontheffingen zijn verleend voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027 

en verzonden aan:

- Oldebroekerweg 15 Biddinghuizen, verzonden op 02-01-2023

- Van Den Hamlaan 9 Dronten, verzonden op 04-01-2023 

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 het telefoonnummer

14 0321.

Standplaatsvergunningen

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

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

de volgende vergunningen verleend voor het innemen van een standplaats:

-  2022-1361, voor de verkoop van vis wekelijks op donderdag van 8.00 tot 18.00 aan de Zuidsingel 

A te Swifterbant. Verzonden op 03-01-2023.

-  2023-0018, voor de verkoop van Vietnamese loempia’s en diverse hapjes wekelijks op vrijdag en 

zaterdag van 8.00 tot 18.00 aan De Schans B te Dronten. Verzonden op 03-01-2023.

Bezwaar maken 

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

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.

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.

Vacature medewerker groentechniek
Stroomt ‘groen’ door je aderen en ben jij iemand die graag voor een mooie, groene en duurzame 

omgeving zorgt? Dan maken wij graag kennis met jou!

Als medewerker groentechniek verricht je samen met je collega’s alle voorkomende groenwerk-

zaamheden in de woonwijken van de gemeente Dronten.

De vacature staat open tot en met zondag 23 januari. Meer weten? Ga naar www.dronten.nl/

vacatures.

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.

Gratis cursus Veilig Verkeer Nederland 
Fris gratis uw 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 leert u 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.


