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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie

26-01-2023 15:30  Hoorzitting commissie  Raadzaal – Huis van de Gemeente

  bezwaarschriften kamer  

  Algemene zaken:  

  invorderingsbesluit 

  op het perceel  

  De Jachthoorn 39 

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 19.30 - 5.30 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 29 januari tot en met 4 februari 2023 wordt er gecollecteerd voor de Hersenstichting. 

Collectes

Voor meer informatie over de collectes zie: bit.ly/collecterooster-dronten 

Zwerfafval opruimen? Dat doen we samen!  
Erger jij je ook aan zwerfafval? En wil je best een handje helpen om hier iets aan te doen? 

Word dan zwerfafvalvrijwilliger!

Door dagelijkse routes te rijden langs plekken die bekend staan als verzamelpunten van 

zwerfaval ruimen we al veel afval op. Daarnaast legen we dagelijks de prullenbakken en reageren 

we op meldingen die we van onze bewoners krijgen, bijvoorbeeld via de app ‘Fixi’. 

Maar zwerfafval opruimen, dat doen we ook samen!

Gemeente Dronten wil het opruimen van zwerfafval graag promoten en ondersteunen. Daarom 

kun je bij de gemeente middelen lenen of krijgen om zwerfafval op te ruimen. Dus heb je af en 

toe een uurtje over, wandel je regelmatig met de hond of wil je graag een vrijwillige bijdrage 

leveren aan jouw omgeving? Meld je dan aan via onze website door te zoeken op 

‘zwerfafvalvrijwilliger’ of stuur een mail aan afvalinzameling@dronten.nl. 

Ook voor vragen of meer informatie.

Zo ga jij aan de slag als zwerfafvalvrijwilliger:

• Je kunt aangeven welke middelen je wanneer wilt lenen, dan zorgen wij dat ze voor je  

klaarliggen. Dit doen we door middel van een uitleenovereenkomst. 

• Je kunt middelen in eigendom nemen. Hiervoor hebben we materialen liggen die je op  

naam bij ons in ontvangst mag nemen, zodat je op momenten dat het jou uitkomt zwerfafval 

kunt rapen.

• Je schrijft jezelf in voor een eenmalige actie via Nederlandschoon en ontvangt rechtsreeks  

de materialen die je nodig hebt. Hierbij maken we onderscheid tussen gratis en betaalde  

materialen.

Echtpaar Hammersma-Sterken  
65 jaar getrouwd 
Het echtpaar Hammersma-Sterken is 65 jaar getrouwd. Daarom ging burgemeester Gebben op 

bezoek om hen te feliciteren met deze feestelijke mijlpaal.

Dronten fixt openbare ruimte met Fixi-app 
Zie je een stoeptegel loszitten, een gevaarlijk overhangende boom of een omgewaaid 

omleidingsbord? Maak er een foto van en upload het in Fixi, de meldingsapp van gemeente 

Dronten. Ook jij bent de ogen en oren in de gemeente en door het uploaden van de foto en de 

locatiegegevens worden wij op de hoogte gebracht. Zo kunnen we het probleem verhelpen. 

De app is gratis te downloaden in de Google Play Store, App Store, www.dronten.nl en via 

onderstaande QR-codes: 

Android iOS

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

Verleende vergunningen voor evenementen

 - 2022-1347, houden van de stoffenbeurs op 7 april 2023 op het Meerpaalplein in Dronten,  

verzonden op 12-01-2023. 

 - 2023-0061, houden van een kleding en speelgoedbeurs op 25 maart en 30 september 2023  

aan de Heraldiek 2a in Swifterbant. 

Inzamelvergunning 

Het college heeft een inzamelvergunning verleend voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel 

aan stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. De stichting verleent structurele 

hulp in Oost-Europa. Dat doen ze op sociaal en medisch gebied, in de ruimste zin van het woord, 

aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via 

drinkwaterprojecten of het leveren van advies en hulpgoederen. Al bijna 30 jaar lang. Er wordt 

ingezameld in week 6.

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 kenteken- 

onderbord: R-730-VN. 2023-0059 Het gaat om een parkeervak aan Kampanje 33 te Dronten; 

verzonden op 18-01-2023.

 - Het verkeersbesluit tot het weigeren van een gehandicaptenparkeerplaats met kenteken- 

onderbord: 12-KPH-9. 2022-0838 Het gaat om een parkeervak aan Galjoenstraat 111 te Dronten; 

verzonden op 17-01-2023.

Houtopstanden kappen zonder kapvergunning

Per 1 april 2009 is door de raad besloten het kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij te 

stellen van de kapvergunningplicht. Dit betekent dat er voor het kappen van gemeentelijke 

houtopstanden geen kapvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap van 

gemeentelijke houtopstanden wordt wel beoordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader en 

getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden gepubliceerd waarvan besloten is om deze bomen 

in het eerste kwartaal van 2023 te kappen. De betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 

in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in Dronten.

Voor de ontwikkeling van het woongebied De Zuid te Dronten worden 79 diverse loofbomen 

gekapt. De nieuwe inrichting van het plan voorziet in nieuwe aanplant van bomen.

Tegenover Jansgulden 10 en in de grasstrook tussen Andriesgulden 24 en Carolusgulden 19 te 

Dronten worden 4 essen gekapt. Aan de Kruidendreef 77 – 101 te Dronten worden 11 lindes 

gekapt.

Beschikking Alcoholwet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Alcoholwet aan onder-

staande rechtspersonen een Alcoholvergunning heeft verleend voor de verstrekking van 

alcoholhoudende drank ter plaatse: Picasso, Zuidsingel 34, 8255 CH in Swifterbant. 

Dossiernummer 2022-1095 verzonden d.d. 25-11-2022.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal tot 16-02-2023 een 

bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt 

indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: De burgemeester van Dronten, t.a.v. de 

afdeling Concerndiensten, Postbus 100, 8250 AC te Dronten. Indien u digitaal bezwaar wilt maken, 

dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD 

nodig. 

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. 

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening 

richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland. Indien u dit schriftelijk 

wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de Voorzieningenrechter rechtbank Midden- 

Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA  UTRECHT. 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 

digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 

Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 

uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij een omgevings-

vergunning onderdeel milieu hebben verleend voor: oprichten van een uienvliegkwekerij, 

aangevraagd door De Groene Vlieg Bio Control B.V. aan De Boorn 1 in Dronten. Naar aanleiding 

van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn vanaf 20 januari 2023 tot en met 

2 maart 2023 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis en kunnen digitaal opgevraagd 

worden bij de gemeente Dronten, De Rede 1 in Dronten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 

de website www.dronten.nl of telefoonnummer: 140321.

1 

 
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 11 januari 2023 tot en met 
woensdag 18 januari 2023 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0950 Het Korhoen 29 Dronten, plaatsen van een opbouw op ons platte 
garagedak, zodat er 2 extra kamers gecreëerd kunnen worden 

V 18-01-2023 

2022-1144 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 67, bouwen van een woning V 18-01-2023 

2022-1244 De Schalm 41 Dronten, plaatsen van dakkapellen V 17-01-2023 

2022-1264 Spijkweg 30 Biddinghuizen, tijdelijk plaatsen van een antennemast  V 13-01-2023 

2022-1336 De Buiskap 5 Dronten, handelen in strijd met regels RO 
(huisvesten internationale medewerkers) 

V 12-01-2023 

2023-0027 De Meridiaan 1 Dronten, kappen van een boom V 13-01-2023 

  
* = 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.  
 

1 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 11 januari 2023 tot en met 
woensdag 18 januari 2023 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2023-0052 12-01-2023 Ploegschaar 2 Biddinghuizen, aanleggen van nieuwe inritten 
2023-0053 12-01-2023 Plantweg 52 Biddinghuizen, bouwen van een mast 
2023-0055 12-01-2023 Educalaan 45 Dronten, realiseren van 48 arbeidsmigranten 

huisvestingsplekken in de bestaande bebouwing 
2023-0056 13-01-2023 Schoenmakersgilde 4 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2023-0063 16-01-2023 Mandenmakersgilde 34 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2023-0073 17-01-2023 Roggebotweg 1 Dronten, realiseren van een extra inrit en het plaatsen van 

een duiker 

ing 
  

  

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

1 

  
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. 
 

ing 
  

  

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

1 

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 11 januari 2023 tot en met woensdag 18 januari 2023 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

 
ing 

  

  

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

1 

 
Dossier Omschrijving  
2022-1359 Dronten landgoed Roggebotstaete, 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 

 

2022-1129 Educalaan 45 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten van 
arbeidsmigranten) 

 

 

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

1 

 
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

1 

 

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: 

 

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

1 

 
Dossier Omschrijving 

 

2022-1281 Kapteynlaan 6 Dronten, moderniseren en isoleren van de woning, plaatsen van 

nieuwe dakpannen en 2 dakkapellen op de noordgevel 

 

ort  

50 e 023 

44  023 

44 023 

64 st  023 

36 023 

27 023 

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Lege loodsen trekken criminelen aan! In ruil voor veel geld raken verhuurders betrokken bij het 

criminele circuit, met intimidatie en geweld tot gevolg. Vermoed jij illegale activiteiten zoals een 

drugslab in jouw buurt? Meld dit dan anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (M.):

Bij Meld Misdaad Anoniem ben je altijd anoniem:

• Je telefoonnummer is niet te zien.

• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens.

• M. is onafhankelijk.

Online aangifte van geboorte
Wist je dat je geboorteaangifte ook online kunt doen? Ouders kunnen vanuit hun eigen 

kraambed via www.dronten.nl geboorteaangifte doen. Je mag natuurlijk ook nog in het Huis van 

de Gemeente langskomen voor de geboorteaangifte. 

Geboortebewijs verplicht

Om digitaal geboorteaangifte te doen moet het geboortebewijs digitaal door de ouders worden 

aangeboden. Bij de digitale aangifte is het uploaden van het geboortebewijs een verplichte stap.

http://www.rechtspraak.nl


Beroep 

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kan tijdens een periode van zes weken beroep 

aangetekend worden tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de 

rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, 

de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 

het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het 

aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van 

dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is 

genomen. 

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op 

www.rechtspraak.nl. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via 

telefoonnummer 088 – 63 33 000 of e-mail info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-013789. 

Kennisgeving verlenging beslistermijn

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor de volgende 

aanvraag te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: maatwerkbesluit lozen van 

afvalwater op gemeentelijk riool aan de Oogstweg 7 in Biddinghuizen.

De aanvraag is op 23 november 2022 ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste 

beslisdatum 1 maart 2023. Tegen dit besluit kan pas bezwaar worden gemaakt bij de uiteindelijke 

beslissing op de aanvraag, tenzij deze beslissing belanghebbende los van het voor te bereiden 

besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 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: Z2022-015631.

Uitleg bezwaarprocedure bekendmakingen

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

 - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

 - Verleende vergunningen voor evenementen 

Dan kunt u, 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.

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

Bekendmakingen

http://www.rechtspraak.nl
http://www.dronten.nl

