Verkiezingsprogramma 2018

(hoofdpunten)

Goed wonen
Goed werken
Duurzaam Dronten

D66 krijgt het voor elkaar

Voorwoord lijsttrekker
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D66 Dronten is bij de verkiezingen in 2014 met een
fractie van drie leden tot de gemeenteraad toegetreden.
Met deze geheel nieuwe fractie is een constructieve
oppositie gevoerd. Dat betekent dat we kritisch zijn,
maar ook onze waardering uitspreken over wat goed
gaat. Als partij die midden in de samenleving staat,
tonen wij ons sociaal liberale gedachtegoed. We zijn
duidelijk over wat wij willen en reiken alternatieven
aan. We denken in mensen en niet in groepen. We
beginnen bij u en niet bij de regels. We zijn optimistisch
maar weten ook dat we hard moeten werken om onze
ideeën voor het voetlicht te brengen.
D66 Dronten vindt dat een volgend college een bestuursstijl moet hanteren die past bij de
huidige tijd. Van bepalend naar faciliterend. Van buiten naar binnen en daarbij aansluiting
zoekend bij de wensen van onze bewoners. Dat vereist van de gemeentelijke organisatie
een excellente dienstverlening. Niet gebaseerd op regelgeving, maar gebaseerd op service,
ontzorgen en faciliteren. Met openingstijden die aansluiten op de behoeften van inwoners.
Gemeentebestuur en organisatie moeten wat D66 betreft een transformatie ondergaan
waarbij onze inwoner centraal komt te staan. Minder bureaucratie, minder regeldruk en
vanuit een andere attitude.
Na jaren van bezuinigingen en het creëren van financiële buffers is het zaak om te investeren
in onze samenleving. Investeren in mensen. Investeren in dienstverlening. Investeren in gelijke
kansen. Investeren in werkgelegenheid en investeren in duurzaamheid. In deze verkorte
versie van ons verkiezingsprogramma vindt u hoofdpunten uit onze plannen en ideeën voor de
periode 2018-2022. Ons volledige verkiezingsprogramma is te vinden op onze site
www.d66dronten.nl
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Rob van der Schans
Lijsttrekker D66 Dronten

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in
vijf “richtingwijzers”. Deze geven richting aan het denke
en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden





Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenlevin
Denk en handel internationaal

Even voorstellen
D66 Dronten gaat met een korte maar stevige lijst de verkiezingen in. Een mooie
mix van ervaren en minder ervaren. En van jong en wat ouder. Wie vormen de top
van de lijst en wat doen of deden zij in het dagelijks leven?
Rob van der Schans
Onze lijsttrekker, Rob van der Schans, heeft zijn hele werkzame leven in dienst gesteld
van de gemeentelijke politiek. De laatste 25 jaar als lijn- of programmamanager. Hij
is op alle terreinen van de gemeente goed bekend. Rob is vanaf 2002 woonachtig in
Dronten.
Lazise Hillebregt
De afgelopen vier jaar raadslid voor D66, waarvan de laatste maanden in de rol van
fractievoorzitter. Lazise is al jaren actief in de wereld van asielopvang; het laatst in de
rol van locatiemanager AZC Zeewolde. Lazise woont vanaf 2003 in Swifterbant.
Yvonne den Boer
Ook Yvonne is de afgelopen vier jaar raadslid voor D66 geweest. Yvonne heeft een
grote ervaring opgebouwd in het onderwijs. Zowel als onderwijsmanager, als
onderwijsadviseur. Yvonne woont sinds 1989 in Ketelhaven.
Foto: van links naar rechts: Michael van der Ploeg, Yvonne den Boer, Rob van der
Schans, Lazise Hillebregt, Bastian te Velde en Leendert Molendijk.
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Bastian te Velde
Bastian is als jurist werkzaam bij de gemeenschappelijke regeling gemeenten Blaricum,
Eemnes en Laren. Bastian is geboren en woonachtig in Dronten. En is daar ook
actief in de sportwereld.
Lennard Duijvestijn
Lennard is Landmeester bij Roggebotstaete Landgoed. Toegewijd aan de
verduurzaming van de samenleving op sociaal en ecologisch vlak. Een
echte pionier in zijn vakgebied. Lennard woont op het landgoed.
Leendert Molendijk
Leendert is landbouwkundige gespecialiseerd in bodemgezondheid
en werkzaam bij Wageningen Universiteit, praktijkonderzoek, Lelystad.
Leendert woont al vanaf 1989 in Dronten. Afgelopen raadsperiode was hij
actief als burgerraadslid
.
Michael van der Ploeg
Michael is als projectleider BPV (Beroeps Praktijk Vorming) verantwoordelijk
voor de in- en uitvoering van het verbeterplan BPV binnen het
Deltion College in Zwolle. Michael toont zijn professie op het snijvlak van
onderwijs en zorg. Hij woont vanaf 2007 in Dronten.
Ook hij was afgelopen periode burgerraadslid.
Peter Harmsen
Als gezagvoerder van een Boeing 777 bij KLM komt Peter op tal van
bestemmingen over de hele wereld.
Als liefhebber van de "dorpse waarden" is hij een promotor van Dronten.
Daar woont hij al vanaf 1986.
Olga Nijmeijer
Olga is na een lange carrière in de zorg al weer een poosje
gepensioneerd. Zij is onze D66 duizendpoot en heeft alle bedenkbare
functies wel vervuld. Maar nog altijd zeer betrokken bij D66. Olga woont al
jaren in Ketelhaven.

D66 krijgt het voor elkaar
Ook in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant!
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1. Goed wonen
Inwoners van alle woonkernen in Dronten hebben recht op een passende woning in
iedere levensfase. Wij willen zo veel mogelijk ruimte geven aan allerlei woonvormen
en daarbij de regelgeving terug dringen.
Verbondenheid in de dorpen
De drie kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant hebben door de jaren heen een
eigen identiteit verkregen. Wij vinden dat de gemeente meer zou moeten inspelen op
die identiteit en willen daarover dan ook een visie zien. Wij willen daarin zien welke
(specifieke) voorzieningen benodigd zijn, aan welk type woningbouw behoefte is, hoe
de onderlinge verbondenheid kan worden gestimuleerd.
Bijzondere woonvormen
Iedereen heeft wensen en eisen voor de eigen woonomgeving. D66 wil dat de gemeente
hieraan voluit de ruimte geeft. We willen gebruik maken van de vindingrijkheid en
creativiteit van onze inwoners. Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor ruimtelijke
keuzes; waarin kwaliteit leidend is. Die kaders geven bewoners niet minder, maar juist
meer vrijheid om invloed te hebben op de uiteindelijke keuzes in de inrichting van onze
ruimte. D66 ziet dit graag vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie.
D66 wil optimaal en veel ruimte bieden aan bijzondere woonvormen. Wij denken

Ouderen
Ouderen zijn meer dan voorheen op zoek naar een prettige en veilige woonomgeving
waarin ze zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en deel uit kunnen
blijven maken van een sociaal netwerk. D66 Dronten heeft huisvesting voor ouderen in
de dorpen hoog op het programma staan. Ook willen wij voor de korte termijn mogelijk
maken dat in de achtertuin van woningen mantelzorgwoningen of –containers kunnen
worden geplaatst. D66 heeft in de vorige raadsperiode een lans gebroken voor de
Blijverslening. Inwoners die graag in hun huis willen blijven wonen –ook al tellen de
jaren- moeten in de gelegenheid worden gesteld geld te lenen voor aanpassingen.
Door die aanpassing kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen. D66 wil
dat dit beleid wordt gecontinueerd.
Studentenhuisvesting
Voor de korte termijn wil D66 een Deltaplan voor studentenhuisvesting in de nabijheid
van Aeres Hogeschool. Voor de lange termijn willen wij afspraken maken tussen
gemeente, Aeres, eventuele investeerders en / of woningcorporatie. Op basis van
leerling prognoses moet het mogelijk zijn tijdig in te spelen op woningbehoeften. D66
vindt het niet gewenst indien grote groepen van studenten in de wijken gaan wonen.
Wij geloven in synergie tussen onderwijs, studentenwoningen en ruimte voor startups.
Wij zien dan ook voordeel in zogeheten incubators, omdat deze bijdragen aan een
snellere ontwikkeling van startende bedrijfjes. Daarbij denken wij aan een netwerk van
specialisten, investeerders en potentiële klanten. Maar ook aan directe ondersteuning,
variërend van secretarieel tot specialismen in subsidies en marketing.
Gevarieerde woonwijken
Wij willen gevarieerde woonwijken met een divers aanbod van huur en koop in de
drie dorpen. Daarbij streven wij naar een divers huuraanbod, dus zowel sociale
huurwoningen, als huurwoningen in een hoger segment (met name bij de centra). Het
Hanzekwartier moet niet de concurrentie aangaan met De Gilden. D66 vindt het van
groot belang dat het niet alleen een wijk om te wonen wordt, maar een wijk om te
leven.
Rotte kiezen
Iedere dorpskern kent wel de nodige "rotte kiezen". Meestal vervallen bedrijfspanden
die niet in eigendom zijn van de gemeente. D66 vindt dat de gemeente die eigenaren
fors op hun verantwoordelijkheid moet wijzen en zo nodig daarop ingrijpt. Goed wonen
is ook mooi wonen.

Goed wonen is goed leven!
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2. Goed ondernemen
D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap.
Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om
te starten of uit te breiden moeten begrijpelijker en beter uitvoerbaar worden
gemaakt. Startende en duurzame ondernemers verdienen onze extra steun. D66 wil
meer ruimte door minder regels. Goed ondernemen leidt tot banen en daarmee tot
Goed werken in Dronten
Stevige inzet op acquisitie
Dronten heeft nog steeds een buitenproportionele in- en uitgaande pendel. D66 wil
daarom een actieve inzet op het werven van bedrijven en instellingen. Iedere
onderneming is welkom, mits deze (duurzame) arbeidsplaatsen genereert en passend
is binnen onze milieudoelstellingen. Dronten verkeert niet in de luxe positie om alleen
te acquireren binnen een aantal kernsectoren. Wij zien het werken binnen de eigen
woonplaats als een belangrijke kwaliteitswaarde. Daar komt nog bij dat veel dagelijkse
bestedingen gedaan worden in of nabij de werklocatie.
Bestaand bedrijfsleven
Bestaande bedrijven zijn de ambassadeurs van Dronten. Als het hier goed ondernemen
is vergroot dat de aantrekkelijkheid van Dronten voor nieuwe ondernemers. Bovendien
vindt de grootste banengroei nog altijd plaats bij het gevestigd bedrijfsleven. Dat
betekent dan ook dat de gemeente alles uit de kast zou moeten trekken om het
bedrijfsleven te faciliteren. Naast acquisitie willen wij daarom investeren in een excellent
relatiebeheer en een doortastend Ondernemersloket. D66 heeft waardering voor de
samenwerking tussen gemeente en ondernemers zoals deze is vorm gegeven in de
Sociaal Economische Agenda, de zogeheten SEA-groepen. Met de SEA-groepen zou
inzet vanuit het bestaand bedrijfsleven kunnen leiden tot extra acquisitie activiteiten
naar nieuwe bedrijven.
Winkelcentra
D66 maakt zich ernstig zorgen over de winkelcentra. Deze kampen met hardnekkige en
langdurige leegstand. Ook hier dient actieve acquisitie op aantrekkelijke winkelformules
plaats te vinden. Liefst in samenwerking met ondernemersverenigingen. D66 ziet
een grote urgentie voor een actuele detailhandelsvisie, dat inzage verschaft in
koopstromen, gewenste winkelvloeroppervlakte per kern en beleving van de centra.
De centra moeten weer gaan bruisen! D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat
winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te
bepalen. Een actieve acquisitie geldt ook voor een kwalitatief goede en vooral
eigentijdse hotelaccommodatie, een grote extra attractie aan de Randmeren en grote
evenementen op het Nationaal Evenementen Terrein.
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Ruimte voor innovatie
Dronten heeft met Aeres Hogeschool, Landstede en het Groenhorst college een
geweldige (potentiële) bron van innovatie en nieuw ondernemerschap in haar midden.
Met hun brede onderwijsaanbod op het gebied van landbouw, veeteelt, bedrijfskunde,
dierenwelzijn, voedsel en groene ruimte liggen hier kansen om van praktijk gericht
leren naar praktijkgericht ondernemen over te stappen. Wij willen dit stimuleren door
kleinschalige en goedkope bedrijfsruimte in de directe nabijheid te laten ontwikkelen
voor spin-offs vanuit het onderwijs. D66 wil dat de gemeente Aeres Hogeschool of
andere onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt
en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden innovaties te
ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld met gastdocenten uit het
bedrijfsleven.
Toerisme en recreatie
D66 vindt dat er voor de recreatievaart betere verbindingen en verwijzingen moeten
plaats vinden om onze dorpscentra te ontdekken. Ook pleiten wij voor nog een extra
grote attractie of recreatieondernemer aan de Randmeren. Wij streven naar een goede
balans tussen landbouw, natuur en recreatie. Maar ook een balans tussen
duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid.

AGRO en FOOD
In diverse landbouwproducten behoort Dronten tot de absolute wereldtop.
D66 wil de bedrijvigheid en werkgelegenheid in deze belangrijke sector verder
uitbouwen. Enerzijds door ruimte te bieden aan gangbare en biologische
landbouw (en verwerking) en anderzijds door stevig in te zetten op acquisitie
van bedrijven in de Agro of Foodsector. Kleine detailhandel en horeca in het
buitengebied zien wij als een verrijking en maakt het buitengebied interessanter
voor de recreant en de toerist. D66 wil dat de gemeente intensiever gaat
samenwerken met de belanghebbenden in de SEA dynamiek in de landbouw
en nieuwe keten brede initiatieven ontwikkelt. Te denken valt bij voorbeeld aan
een food factory in het centrum waar lokale producten permanent worden
aangeboden. Het huidige agro-food initiatief is te veel naar binnen gericht met
eenzijdige focus op biologische landbouw en beperkt tot de regio Zwolle.
D66 wil een breder initiatief waarin Flevoland als geheel wordt betrokken.
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3. Goed klimaat
D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische
kansen biedt en ons helpt aan een goed klimaat in vele opzichten. Het schoner,
groener en gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers
arbeidsintensief. Er zijn steeds meer groene banen, waarin mensen geld verdienen
met het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Gemeenten hebben in het bijzonder
een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar
wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en
gerichte stimulering te versnellen.
Transitie naar een duurzame economie
We steunen de groei van duurzame energie door ruimte te maken voor windmolens,
biogasproductie en zonnecellen – met waarborgen voor inspraak – en het inperken
van eventuele welstandseisen voor zonnepanelen. D66 wil graag onderzoeken of met
een lokaal energiefonds of –bedrijf innovatieve oplossingen zijn aan te jagen. Wij
willen naar gasloze wijken en alternatieve vormen van energie. Daarbij denken wij
aan aardwarmte, warmte koude opslag, windenergie en zonnecollectoren. Daarnaast
moeten we innovaties hierin stimuleren. Voor gemeentelijke gebouwen geldt dat
duurzaam en energie neutraal het uitgangspunt moet zijn.

Energie neutraal
Ons energieverbruik moet omlaag. Huiseigenaren, huurders en Verenigingen van
Eigenaren kunnen nagenoeg probleemloos, zowel technisch als financieel, kiezen voor
een energie-neutrale woning. D66 wil dat de gemeente zorgt voor financiële kaders,
zoals een revolverend fonds. Wij willen dat inwoners en bedrijven van een
accountmanager gebruik kunnen maken die naast kennisoverdracht en voorlichting
ook voor concrete financiële oplossingen kan zorg dragen. Wat D66 betreft kunnen ook
op te richten particuliere energiecoöperaties hiervoor in aanmerking komen.
Gemeentelijke gebouwen
De gemeente dient een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Zo willen wij daar waar
mogelijk zonnecollectoren op gemeentelijke gebouwen. Bij vervangingsinvesteringen
zou het streven moeten zijn energie neutraal te bouwen of daar in ieder geval dicht op
te zitten.
Circulaire economie
Een duurzame toekomst vereist een zogenaamde circulaire economie, waarin we gebruik
maken van energie en (rest-)grondstoffen door anders te ontwerpen, produceren en
consumeren. Veel ondernemers weten nog niet hoe ze aan een circulaire economie
kunnen meedoen en de voordelen kunnen benutten. Daarom willen we middelen
inzetten op actieve kennisoverdracht.
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4. Goed onderwijs
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke
ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn
afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale
vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en
dialoog.

Alles in één scholen
D66 is voorstander van alles-in-één-scholen, waarbij onderwijs samenwerkt met
meerdere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Op één locatie
kunnen kinderen terecht voor opvang ondersteuning, ontspanning, onderwijs, sport en
cultuur, techniek en natuur en duurzaamheid.
Kinderen breed ontwikkelen
D66 vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Kinderen moeten van
jongs af aan in aanraking komen met kunst en cultuur. Dat geldt ook voor techniek. D66
wil een toekomstbestendige relatie met de Meerpaal Kunstwerkplaats. Onder cultuur
scharen wij ook cultuurhistorie. De unieke geschiedenis van de totstandkoming van
Flevoland in het algemeen en die van Dronten in het bijzonder mogen, als het aan D66
ligt, op meer aandacht rekenen. D66 ziet daarnaast de natuur en de natuurwaarden
als een van de pijlers van onze welvaart, welzijn en een duurzame groene economie.
D66 wil kinderen meer bij de natuur betrekken.
Veilige omgeving bieden
Kinderen brengen veel tijd door in het onderwijs. Het is daarom van groot belang dat
hen een veilige omgeving wordt geboden. Wij willen een actieve inzet op het voorkomen
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En overigens vinden wij...
Dit verkiezingsprogramma is de verkorte versie. In ons volledige
verkiezingsprogramma hebben wij vele onderwerpen belicht.
Hieronder een bloemlezing waarover u meer kunt lezen via www.d66dronten.nl

























Wij willen een excellente dienstverlening voor onze burgers en ondernemers
Openingstijden zijn aangepast aan de behoeften van inwoners i.p.v. bedrijfsvoering
Ondernemers en inwoners worden permanent begeleid in gemeentelijke procedures
Geboortebewijzen, identiteitspapieren en zorgbeschikkingen worden aan huis
afgeleverd. Ingeval van niet correcte aanvraag volgt een huisbezoek
Wij stimuleren plaatsing van laadpalen op verzoek van VVE’s, huurverenigingen
en/of corporaties of groepen van bewoners
Bij windmolens willen wij inwoners laten participeren in nieuwbouw en rendement
Een plan van aanpak voor het makelen van platte daken voor zonnecellen
Hanzekwartier moet niet concurreren met De Gilden maar een eigen stedelijk
(nautische) kwaliteit nastreven
Vrije kavels zijn ook vrij in oppervlakte
D66 zet in op bewezen en effectieve preventie. Van nazorg naar voorzorg
Één huishouden, één plan en één regisseur (met mandaat van andere partijen)
Ondersteunen van initiatieven in de aanpak en begeleiding van dementie
Opvoed ondersteuning laag drempelig en toegankelijk organiseren
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen
Alle kinderen moeten kunnen sporten, eventueel met behulp van Dronter Pas
Voorstander van pendelbussen, busverbinding met Elburg en inzet regiotaxi’s
De Hanzeweg, Roggebotsluis en N50 blijven onacceptabele knelpunten
Grote zorg over verkeerscongesties langs de randmeren bij grote evenementen
De Wisentweg tot aan de Warmonderhof van verlichting voorzien
D66 wil dat Meerpaal, CKV, bibliotheek en manifestaties de ruimte krijgen om een
cultuuraanbod te maken dat inspireert
De bibliotheek is een belangrijke partner in het bestrijden van laaggeletterdheid
Wij willen een begrenzing aan de omvang van de financiële reserves
Lelystad Airport alleen wanneer het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Daarnaast willen
wij metingen in plaats van berekeningen van geluid.

D66 krijgt het voor elkaar!
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