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Datum Tijd Activiteit Locatie

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

09-02-2023 20:45 – 22:00 Oordeelsvormende vergadering Raadzaal – Huis van de Gemeente

09-02-2023 20:45 – 21:30 Beeldvormende vergadering Commissiezaal (Bremerberg) – 

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

• Van 5 tot en met 11 februari 2023 wordt er gecollecteerd voor SMHO. 

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 18 januari 2023 tot en met 
woensdag 25 januari 2023 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2023-0086 19-01-2023 Het Ruim 19 Dronten, splitsen van de woning naar appartementen 
2023-0088 20-01-2023 Parkresidentie Dronten fase 3 kavel 75, bouwen van een nieuwe woning 
2023-0089 20-01-2023 Colijnweg 14 Dronten, kappen van een boom in de tuin 
2023-0099 23-01-2023 Vleetweg 4 Biddinghuizen, realiseren van een sleufsilo buiten het  

bouwvlak 

  
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. 
 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 18 januari 2023 tot en met 
donderdag 26 januari 2023 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-1240 Vuursteenweg 32 Swifterbant, bouwen van een garage V 23-01-2023 

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

V 25-01-2023 

2023-0032 Hilversumschelaan 3 Dronten, bouwen van een nieuwe woning, 
parkresidentie dronten fase 3, kavel 63 

V 19-01-2023 

2023-0089 Colijnweg 14 Dronten, kappen van een boom in de tuin VV 25-01-2023 

2023-0073 Roggebotweg 1 Dronten, realiseren van een extra inrit en het 
plaatsen van een duiker 

V 26-01-2023 

  
* = 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 
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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.  
 

Ingetrokken besluiten op verzoek van vergunninghouder 

Dossier      Omschrijving    soort besluit Verzonden 
2021-0474      Professor Zuurlaan 22, uitbreiden van de woning            IV                      31-01-2023 
2018-5014      Rendierweg 7 Dronten, bouwen van een jongveestal      IV                      31-01-2023 
2016-0638      Industrieweg 52 Dronten, bouwen van een bedrijfshal     IV                      31-01-2023 
 
* = 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.  
               

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

Cultuurfonds gemeente Dronten

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

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 aan-

vrager 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.

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”.

Inzamelvergunning textiel 

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.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij een vergunning 

voor het milieuneutraal veranderen hebben verleend voor: bouwen overdekte uitloop bij pluim-

veestal, door V.O.F. Buitelaar aan de Olsterweg 1 Dronten. Verzonden op 25 januari 2023. 

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien in het gemeen-

tehuis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Dronten, De Rede 1 in Dronten. Hiervoor kunt u 

een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer: 140321.

Bezwaar

Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf die 

dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

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

datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom 

u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het 

College van burgemeester en wethouders van gemeente Dronten, Bezwaarschriftencommissie, 

Postbus 100 8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening

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, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 

16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een 

spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 

verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u 

vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-

streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2022-013692

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.

Burgemeester Gebben leest voor
Voor de start van de Nationale Voorleesdagen ging burgemeester Gebben op woensdag 25 januari 

langs bij de bibliotheek in Dronten. Hier las hij met veel plezier een boek voor aan de kinderen. 

Vragen over WOZ-waarde? GBLT helpt! 
Voor veel mensen zijn het financieel lastige tijden. Het is dan ook goed voor te stellen dat je be-

nieuwd bent naar de WOZ-waarde van jouw woning. Onze Gemeenschappelijke belastingdienst 

GBLT maakt de WOZ voor jou zo eenvoudig mogelijk. GBLT helpt je persoonlijk als dat nodig is.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van jouw woning. Deze staat op het aanslagbiljet van GBLT, 

dat je binnenkort ontvangt. GBLT gebruikt de WOZ-waarde om verschillende belastingen te

berekenen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB).

Misschien is de WOZ-waarde hoger dan je had verwacht?

Omdat de huizenprijzen op de markt vorig jaar flink stegen, stijgt ook de gemiddelde WOZ-waar-

de. Daar kunnen we helaas niets aan doen. Wel heeft gemeente Dronten het belastingtarief voor 

de onroerendezaakbelasting verlaagd. Je betaalt daarom bij een hogere WOZ-waarde niet auto-

matisch (veel) meer belasting. GBLT vertelt je graag open en duidelijk hoe de WOZ-waarde wordt 

berekend. Op gblt.nl/woz zie je een filmpje met uitleg. Ook vind je er antwoorden op veelgestelde 

vragen. En wil je weten welke gegevens van jouw woning zijn gebruikt? Bekijk dan jouw taxatie-

verslag op de site van GBLT.

Ben je het niet eens met uw WOZ-waarde? Maak bezwaar op gblt.nl/bezwaar-woz

Je kent jouw eigen huis het beste. Daarom hoort GBLT het graag als je het niet eens bent met 

de WOZ-waarde. Je kunt eenvoudig bezwaar maken op verschillende manieren: digitaal op de 

GBLT-website, via een formulier of met een brief. Ga hiervoor naar gblt.nl/bezwaar-woz.

Kom je er niet uit? Bel hen op telefoonnummer 088-064 55 55.

Nieuwe leden CNOR
In de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) hebben Wendy Boekelaar en Carin de 

Goede plaatsgemaakt voor Willemijn Monsma en Bart Muller. Met eigen kennis en verzoeken van 

inwoners van de gemeente geven de vijf commissieleden onze wijken, straten en buurten een 

naam. 

Zit je vol goede ideeën en wil je ze delen? Mail dan naar gemeente@dronten.nl.

Sport in Dronten
Ken je www.sportindronten.nl al? Dit is de plek waar je kunt ontdekken wat Dronten, Swifterbant 

en Biddinghuizen op het gebied van sport/denksport voor jou (of je gezin) te bieden hebben. 

Maak kennis met de verschillende verenigingen, doe de sportcheck en kom erachter welke sport 

of activiteit bij jou past.

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.


