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Voorwoord
Rob van der Schans
Lijsttrekker
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 gedachtengoed.
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 onder het voetlicht te brengen.
D66 Dronten wil deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders voor de
periode 2018 - 2022. Een college dat ook een bestuursstijl hanteert dat 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 dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en ideeën voor de periode 2018 – 2022.
Leeswijzer
Ons programma is in een elftal hoofdstukken uitgeschreven. We hebben telkens per
onderwerp eerst in enkele alinea’s onze sociaalliberale visie verwoord. Aansluitend is in
ieder hoofdstuk een aantal kernpunten verwoord opdat in één oogopslag duidelijk is wat de
belangrijkste onderwerpen zijn waarvoor wij staan. Aan het eind hebben wij een beknopte
samenvatting opgenomen. Namens de Programmacommissie wens ik u veel leesplezier en
inspiratie toe!
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Hoofdstuk 1 Bestuur en burger
Onze sociaal liberale visie
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen
hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Vrijheid in
verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt, en wat
die bestuurders doen. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is
het van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en
democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een
voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en
inspraak hebben.
Sterk bestuur
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur
stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af,
ook als voor de uitvoering van taken samenwerking met andere gemeenten nodig is.
Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te
voeren, en daarmee in het belang van onze inwoners. Het college en de raad zijn
verschillende politieke organen met elk een eigen verantwoordelijkheid. Dat heet dualisme.
Wij willen die twee verantwoordelijkheden sterker scheiden. D66 vindt dat in Dronten meer
sprake zou moeten zijn van dualisme.
Democratische controle
Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht.
Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak,
zoals lokale media en initiatieven van inwoners. Het college moet ook voor een transparante
communicatie zorg dragen. Zowel aan de voorkant, als de achterkant.. Dat geldt ook voor
haar besluitvorming en die van de gemeenteraad. Daar horen uitleg en verantwoording bij.
Integriteit
Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je aan de
regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten
en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. Uiteraard
beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving. Steeds vaker
worden bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dat
onacceptabel. Wij willen dat er altijd aangifte wordt gedaan van bedreigingen en intimidatie.
Dienstverlening
De gemeente is er voor haar inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de
gemeente mogen verwachten. Wij willen dat inwoners en ondernemers goed en snel worden
geholpen. D66 wil dat de gemeente daartoe een excellente dienstverlening ontwikkelt.
Daarbij horen ook servicenormen op basis waarvan het gemeentebestuur is aan te spreken.
Digitaal, telefonisch of face to face; de keuze van het communicatiekanaal tussen organisatie
en inwoners is aan laatstgenoemde. Openingstijden zijn aangepast aan de behoeften van
bewoners. Niet de eigen bedrijfsvoering is daarbij bepalend. De communicatie richting
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inwoners is aan een transformatie toe. Er dient meer van buiten naar binnen te worden
gedacht. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers laagdrempelig contact
kunnen leggen met de gemeente. Minstens een dagdeel in de week dienen collegeleden te
gast te zijn bij inwoners, instellingen en bedrijven.
D66 wil dat inwoners en ondernemers van begin tot eind worden begeleid in gemeentelijke
procedures. Ambtenaren dienen daartoe een ruim mandaat te krijgen. Vergunningaanvragen
worden in gezamenlijkheid gedaan; inwoner of ondernemer en ambtenaar.
Geboortebewijzen, identiteitspapieren en zorgbeschikkingen worden aan huis bezorgd. Bij
niet correcte vergunningaanvragen volgt een bezoek aan huis of onderneming om alsnog tot
een correcte aanvraag te komen.
Wij willen de gemeentelijke regeldruk verminderen. De attitude van college en organisatie
moet gericht zijn op minder regelgeving.
D66 wil dat de gemeente Dronten er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder
juridische procedures. Tijdig het gesprek aangaan, een ombudsfunctie en mediation zijn
daarvoor goede instrumenten.
Wij willen een digitaal burgerplatform met minimaal 300 inwoners. Dit platform willen wij
kunnen raadplegen bij de kwaliteit van dienstverlening en beeldbepalende kwesties
(bijvoorbeeld grote infrastructurele ingrepen). Dit platform kan ook worden betrokken bij
enquêtes. Grootschalige ruimtelijke ingrepen zijn niet in beton gegoten. D66 wil dat de
gemeente een zo’n optimaal mogelijk draagvlak van inwoners nastreeft.
D66 wil een complete transitie van het ruimtelijk-economisch beleid. De kernvraag hierbij zou
moeten zijn: Hoe kunnen wij onze inwoners, instellingen en bedrijfsleven faciliteren? Wij
streven naar meer ruimte voor experiment en innovatie. Met de nieuwe Omgevingswet kan
daarvoor een stevige basis worden gelegd. De provincie Flevoland geeft haar gemeenten
veel ruimte in de Omgevingsvisie. D66 wil dat Dronten de grenzen van flexibiliteit aftast.
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Hoofdstuk 2 Ondernemerschap, innovatie en
werkgelegenheid
Onze sociaal liberale visie
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een
basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid
die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap
dan ook positief. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in
de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig
vestigings- en ondernemersklimaat hangt samen met het lokale winkelaanbod, een breed
aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie
en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar.
In beginsel vinden wij dat mensen onderling vaak tot betere, efficiëntere en rechtvaardigere
oplossingen kunnen komen dan de overheid, maar die laatste heeft wel een actieve,
voorwaarden scheppende verantwoordelijkheid. Als de overheid duidelijke kaders schept,
ontstaat er ruimte voor ondernemers. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we
er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid
heeft om bij te dragen aan de samenleving. Op elk van deze terreinen werkt D66 aan
verbetering. In dit hoofdstuk richten we ons op de pijlers van een sterke lokale economie:
ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.
Ruimte voor ondernemers
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. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan, denk
bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. Achteraf kan dit nog
wel getoetst worden aan de regelgeving. Daarnaast wil D66 experimenteren met regelluwe
zones.
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. Wij willen een grondige (krachtenveld-)analyse van ons
bedrijvenbestand en samen met het lokale bedrijfsleven de ontbrekende schakels in beeld
brengen. En daarop aansluitend acquireren. De analyse zou ook scherp moeten krijgen in
hoeverre onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten.
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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. En vooral minder regeldruk. De nieuwe Omgevingswet is
volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en
te actualiseren. D66 heeft waardering voor de samenwerking tussen gemeente en
ondernemers zoals deze is vorm gegeven in de Sociaal Economische Agenda, de zogeheten
SEA-groepen. De gemeente heeft daarin de rol van actieve partner en regisseur. Het streven
is een lokale economie die meerwaarde heeft voor de lokale samenleving. D66 wil dat de rol
van de gemeente minder vrijblijvend is. Van een regisseur willen wij visie en daadkracht zien,
samengevat in SMART geformuleerde doeleinden. Met de SEA-groepen zou inzet vanuit het
bestaand bedrijfsleven kunnen leiden tot extra acquisitie-activiteiten naar nieuwe bedrijven.
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.
De gemeente kan voor zowel deze sector, als bij andere startups of ZZP’ers een rol spelen
door de oprichting van een Participatiefonds of garantstellingen te verstrekken ingeval van
financiering door derden. Wij zien hierin een mogelijkheid om meer jongeren uit Dronten te
behouden in onze woonplaats. De Aeres Hogeschool ondergaat een onstuimige groei. D66
wil dat de gemeente hierin samen gaat optrekken met het schoolbestuur op dossiers als
innovatie, huisvesting, bedrijvigheid, kenniscentra, etc.
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. Op die manier kunnen ondernemers
theoretische kennis uit onderwijs en onderzoek gebruiken en worden studenten en
onderzoekers uitgedaagd om na te denken over toepassingen. Innovatie ontstaat juist in
thematische clusters, door de uitwisseling van kennis en toepassingen.
Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente het verschil maken. Zij zorgen
voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende
ondernemers.
Winkelcentra
De winkelcentra in de drie dorpen kampen met hardnekkige en grootschalige leegstand. D66
vindt dat samen met de partners actief geacquireerd moet worden naar –liefst- unieke
winkelformules. Wij beseffen dat het vastgoed van de centra geen gemeentelijk eigendom is.
Daarentegen kunnen we niet het grote belang negeren dat de winkelcentra de “huiskamer”
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van onze dorpen vormen. Een huiskamer als bron van vrije tijd (leisure), beleving,
werkgelegenheid en handel. D66 ziet een grote urgentie voor een actuele
detailhandelsvisie, dat inzage verschaft in koopstromen, gewenste winkelvloeroppervlakte
per kern en beleving van de centra. De visie zal tevens een antwoord moeten geven op de
vraag welke (ruimtelijke) maatregelen nodig zijn om tot die gewenste winkelvloeroppervlakte
te komen. D66 denkt ook aan niet winkelfuncties aan de randen van de centra, zoals ateliers,
fitnesscentra, kunstuitleen of andere publiek gerichte functies. 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. D66 ziet functievermenging
(‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken,
zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Waarom zouden bijvoorbeeld
bezoekers aan de kapper daar geen glaasje wijn mogen drinken? Daarnaast willen wij dat
ruimte ontstaat voor startups, activiteiten, demonstraties en pop-upstores.
Gemeente en winkeliersverenigingen kunnen elkaar versterken door samen te investeren in
hospitality. Met het Meerpaalplein zien wij kansen voor demonstraties en activiteiten van
cursisten en amateurkunst vanuit de Meerpaal ter versterking van die zijde van
winkelcentrum Suydersee. Beleving is een belangrijke pijler in een goed functionerend
centrum.
Regio Zwolle
Dronten is aangesloten bij de Regio Zwolle. Een samenwerkingsverband tussen de vijf O’s,
te weten Ondernemers, Overheid (twintig gemeentes en vier provincies), Onderwijs &
Onderzoek en Overige instellingen (bijvoorbeeld PEC Zwolle of Talentenregio). De Regio
Zwolle staat al jaren met haar krachtige economische dynamiek in de Top 5 van Nederland
in de onderzoeken van Bureau Louter i.s.m. Elsevier. D66 wil dat de krachten worden
gebundeld en we als regio een stevig signaal richting Den Haag kunnen afgeven voor
broodnodige investeringen en een lobby naar bedrijven vanuit het buitenland. Op basis van
Sterke Punten zouden voorkeuren in potentiële vestigingslocaties kunnen worden
afgesproken. D66 wil daarnaast dat Regio Zwolle zichtbaarder wordt (en daarmee
democratisch legitimiteit verkrijgt) voor de politiek van de twintig deelnemende gemeenten.
Toerisme en recreatie
D66 heeft grote twijfels bij de benaming Flevo Fun Fields en pleit vanuit marketingperspectief
voor een andere benaming.
Het ontbreekt in de kern Dronten ernstig aan een kwalitatief goede en eigentijdse
hotelaccommodatie. Ook hierop zal nadrukkelijk geacquireerd moeten worden.
Zowel op de randmeren als in de kanalen is veel recreatievaart te zien. D66 vindt dat er
meer afmeervoorzieningen moeten komen en nabij de centra een heldere bewegwijzering
moet plaats vinden vanaf de steiger naar de kernen van de dorpen. Ook is het denkbaar dat
vanuit de diverse havens informatiemateriaal of een welkomstpakket beschikbaar wordt
gesteld. D66 wil het gebruik van de randmeren verder stimuleren met locaties voor een niche
als een duikclub (helder water, fraaie onderwaternatuur, scheepswrakje laten afzinken) en
natuurexcursies op het water.
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Voor de economische betekenis van de kuststrook / randmeren zou het goed zijn nog een
grote attractie of recreatieonderneming gevestigd te krijgen. Ook hier pleit D66 voor een
actieve acquisitie naar grote spelers in de markt van attractieparken, Leisure of recreatie.
Agro en Foodsector
D66 streeft naar een goede balans tussen landbouw, natuur en recreatie. Maar ook een
balans tussen duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. Wij willen zuinig zijn
op onze natuur en op een duurzame manier en economisch rendabel gezond voedsel
verbouwen. Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen. De gangbare en biologische
landbouw dienen zoveel mogelijk in samenhang met natuur en milieu te worden ontwikkeld.
Met een van de beste gronden van Nederland moeten we zuinig zijn op de belangrijke
landbouwsector. De Nederlandse landbouw is zeer innovatief, productief en koploper in de
wereld. Dat is een kracht: het bevordert onze welvaart en helpt wereldwijde
voedselschaarste voorkomen. De gemeente Dronten heeft een sterke agrarische sector die
optimaal probeert te produceren. D66 Dronten zet zich in om voor de bedrijven gezonde
randvoorwaarden te scheppen. Daar hoort een omvang van de erven bij waarmee men uit
de voeten kan. Maar dat gaat gelijk op met het serieus nemen van de afspraak om
windsingels te planten die ecologische paradijsjes zijn voor insecten, vogels, reptielen en
klein wild. De boeren erven worden zo tussenstops die natuurgebieden met elkaar kunnen
verbinden.
De combinatie van primaire productie, handel, toelevering, verwerking en export maakt de
agrosector tot een belangrijke speler. In diverse landbouwproducten behoort Dronten zelfs
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. Er is veel
belemmerende regelgeving van verschillende overheden, terwijl de visie van die zelfde
overheden juist gaat over ruimte geven aan maatschappelijk initiatief. Dronten zou het
voortouw moeten nemen om in samenspraak met andere overheden die belemmeringen op
te heffen.
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Wij willen meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen,
boerderijwinkels of vormen van zorg of recreatie. D66 is geen voorstander van grootschalige
agro industriële bedrijvigheid in het buitengebied. De daarbij behorende bebouwing
detoneert zo ernstig met het landschap dat we deze bedrijvigheid liever op bedrijventerreinen
zien.
Wij willen naar een duurzame, hoogwaardige en concurrerende landbouw. Een landbouw
waarbij geen sprake is van tegenstellingen tussen natuur en milieu. D66 wil dat de gemeente
intensiever gaat samenwerken met de belanghebbenden in de SEA dynamiek in de
landbouw en nieuwe ketenbrede initiatieven ontwikkelt. Te denken valt bij voorbeeld aan een
food factory in het centrum waar locale 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.
Beperkte inzet op de arbeidsmarkt
Als gevolg van de transities binnen het Sociaal Domein hebben gemeenten een grotere
verantwoordelijkheid gekregen voor mensen met een beperkte inzet op de arbeidsmarkt.
D66 wil dat iedereen kan meedoen. In Dronten willen wij daarom met de
ondernemersvereniging tot harde afspraken komen om mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt plaats te bieden. Overigens vinden wij dat ook de gemeente zelf het goede
voorbeeld moet tonen door circa 10% van het personeel te laten bezetten door mensen met
een achterstand op de arbeidsmarkt.
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Hoofdstuk 3 Duurzaamheid, natuur en milieu
Onze sociaal liberale visie
D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de
vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met toekomstige
generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen
genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Als sociaal-liberalen geven wij
onszelf bovendien expliciet rekenschap van de effecten die ons (niet-)handelen heeft op
mens en natuur in andere landen – waar de gevolgen van klimaatverandering soms harder
en acuter gevoeld worden. Daarom staat D66 voor toekomstvaste politiek.
D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische
kansen biedt. 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. Denk aan de installateur die een
huis isoleert, de fabrikant van zonnepanelen of windmolens of de innovator die van versleten
visnetten tapijten maakt. Bovendien zullen de kosten van onduurzaam produceren en
ondernemen snel stijgen, waardoor onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen
wordt aangetast. De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie,
waarin door slim ontwerp en hergebruik afval niet meer bestaat. Dit wil D66 versnellen.
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
Het Klimaatakkoord van Parijs doet beseffen dat we aan de vooravond staan van een
energietransitie. De overgang naar een duurzame economie lijkt nu echt te gaan gebeuren.
Ons energieverbruik moet omlaag. Huiseigenaren, huurders en Verenigingen van Eigenaren
kunnen nagenoeg probleemloos, zowel technisch als financieel, kiezen voor een energieneutrale 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. Het zou mooi zijn indien via genoemd fonds leningen verschaft
kunnen worden om de eerste investeringen te kunnen doen. Wat D66 betreft kunnen ook op
te richten particuliere energiecoöperaties hiervoor in aanmerking komen. Verder steunen we
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 dat bij de aanleg van windmolens en
zonneparken telkens goed wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing, bijvoorbeeld door
waar mogelijk naast of in het verlengde van bestaande infrastructuur te bouwen. Bij
energiebesparing kijkt D66 niet enkel naar gebouwen. Daarom steunen wij grote en kleine
lokale initiatieven voor stroomopwekking en isolatie. De terugverdientijd van investeringen
vergt een langere termijn. Daarom moet de overheid betrouwbaar zijn voor de lange termijn,
zodat investeerders weten waarop ze kunnen. D66 wil graag onderzoeken of met een lokaal
energiefonds of –bedrijf innovatieve oplossingen zijn aan te jagen.
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We staan aan de vooravond van een grootschalige omslag naar elektrisch rijden. Wij willen
daarom actueel in kunnen springen met de aanleg van (snel-)laadpalen. Liefst in combinatie
met andere werkzaamheden aan te leggen. Wij zien ook veel in het stimuleren van plaatsing
van laadpalen op verzoek van VVE’s, huurverenigingen en/of –corporaties of andere
groepen van bewoners. D66 wil daartoe zo nodig een stimuleringsfonds inrichten of leningen
beschikbaar stellen.
Gasloze wijken
Voor Dronten willen wij dan ook dat nieuwe woonwijken niet op het aardgasnet worden
aangesloten, maar juist zelfvoorzienend worden. Hier liggen goed kansen voor De
Graafschap in Biddinghuizen en een nog te bepalen uitleglocatie in Swifterbant. Ook de
laatste fasen van De Gilden en het Hanzekwartier in Dronten zouden nog zelfvoorzienend
ontwikkeld kunnen worden. Voor het draagvlak is het belangrijk dat de bewoner / gebruiker
daarbij op het gebied van comfort en gebruiksgemak centraal komt te staan. Ontzorgen is
voorwaarde voor draagvlak. Niemand zit te wachten op ingewikkelde constructies. Wij zien
hierin een taak voor de gemeente op het gebied van stimuleren, regisseren en voorlichten.
Als regisseur kan Dronten het voortouw nemen in Warmte Koude Opslag (WKO). Niet per
individuele woning, maar minimaal op straat- of buurtniveau. Daarbij zou aansluiting gezocht
moeten worden met energieleverende partijen. Op nog grotere schaal –in de vorm van
warmtenetten- is de technologie reeds aantoonbaar succesvol ingezet in de nabijheid van
Den Haag. Zelfs bestaande woonwijken zijn hierop aangesloten.
Windenergie
Met het Flevolandse windmolenplan maakt
Dronten de nieuwbouw van molens mogelijk met
maximale aandacht voor ruimtelijke inpassing en
participatie van bewoners. D66 wil dat ‘molenaars’
maximaal worden gefaciliteerd, omdat dit onze lokale
economie ten goede komt. De eigenaren van
windmolens moeten Drontenaren de mogelijkheid
bieden mee te investeren in nieuwbouw en zo mee
kunnen profiteren van rendement op de investeringen.
Alsdan ontstaat draagvlak en betrokkenheid. Niet
alleen voor de direct omwonenden, maar voor elke
inwoner. Wij waarderen de eerste gemeentelijke inzet
hierin. D66 blijft zich er voor inzetten dat hier tijdig en
transparant over wordt gecommuniceerd zodat niemand
de molen hoeft te missen.
Zonne-energie
Naast wind kan er veel meer gebeuren met zonne-energie. Landelijk gezien is de inwoner
van Dronten koploper in het investeren in zonnepanelen maar daar kan nog veel meer bij.
Wij willen een Plan van Aanpak Zonneklaar dat voorziet in het makelen van platte daken van
bedrijfspanden ten behoeve van zonnecellen. Voor de gemeente ligt hier een
verantwoordelijkheid dit aan te jagen, te faciliteren en te stimuleren. Bij projectmatige bouw
in nieuwbouwwijken zou serieus gekeken moeten worden of tot geïntegreerde zonnepanelen
als dakbedekking kan worden gekomen in plaats van dakpannen waarop later weer panelen
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worden gemonteerd. Woningcorporatie OFW zou hiertoe geprikkeld kunnen worden.
Natuurlijk kan de gemeente zelf niet achterblijven. Dronten dient hierin het goede voorbeeld
te geven. Op alle gemeentelijke gebouwen komen zonnepanelen, tenzij er zeer
zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld een alternatieve
energiebesparing of duurzaamheidmaatregel).
Duurzaamheid verzilveren bij vervangingsinvesteringen
De discussie over een nieuw zwembad in Dronten toonde aan dat de gemeente nog te
weinig ambitie toont om tot het uiterste te gaan. Pas na ingrijpen van de raad werd bijna een
9 gescoord op de zogeheten duurzaamheidsindex. D66 wil dat er een kaderafspraak komt
waarbij gemeentelijke vervangingsinvesteringen in vastgoed per definitie niet onder het cijfer
9 presteren.
Circulaire economie
Onze huidige economie stoelt op verbruiken, verbranden en slopen. Daarentegen wordt afval
steeds meer gezien en gebruikt als een grondstof. Dat kan nog beter. 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. Dus willen we middelen inzetten op actieve kennisoverdracht.
Circulaire economie is ook denkbaar in de landbouw. Circulaire processen zijn nog niet echt
gangbaar in de landbouw. Meestal beperkt zich dat tot inzet van biomassa als reststroom
voor de productie van compost en energie.

Afvalinzameling
D66 is voorstander van het zogenaamde omgekeerd inzamelen. De te scheiden
afvalstromen, zoals papier, plastic en GFT worden aan huis opgehaald; het restafval
(inmiddels in hoeveelheid veel minder) moet worden gedeponeerd in ondergrondse
containers. De ondergrondse containers worden wijk voor wijk geplaatst. D66 wil dat de
gemeente optimaal investeert in draagvlak. Dat begint bij het plaatsen van de containers en
het betrekken van bewoners daarbij. Hoewel wij voorstander zijn van de vervuiler betaalt,
vinden wij het nog te vroeg voor een gedifferentieerd systeem waarbij geregistreerd wordt
hoeveel de inwoner in kwestie als restafval deponeert (diftar). D66 vindt dat eerst draagvlak
voor het omgekeerd inzamelen moet ontstaan en over een paar jaar op basis van een
evaluatie wordt bezien of diftar benodigd is.
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Hoofdstuk 4 Veiligheid
Onze sociaal liberale visie
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid
keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij
kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven.
Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de
veiligheid van haar inwoners. D66 vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het
beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons
allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.
Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren, maar het is onduidelijk in
hoeverre dit komt door een dalende aangiftebereidheid en door verandering van de
criminaliteit door de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Wel voelen we ons
steeds onveiliger. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons
tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. Daarom
kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste
plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit
en overlast bestrijden.
Het streven naar veiligheid kan ook weleens schuren met het streven naar vrijheid, zeker
wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar
moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de
balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit vraagt om een overheid die in het streven naar
veiligheid de vrijheid van inwoners respecteert en hen te allen tijde gelijkwaardig behandelt.
Preventie
Het voorkomen van criminaliteit en vandalisme is voor D66 het uitgangspunt om veiligheid te
verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Op die manier nemen we de oorzaken van
criminaliteit en vandalisme weg. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en
mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. Voorkomen is
beter dan genezen. Het verplicht stellen van het Politiekeurmerk Veiligheid bij nieuwbouw of
grootschalige renovatie kan daarbij een hoop ellende besparen. Wij vinden het een
belangrijke taak van de gemeente het openbaar gebied netjes te houden. Rommel, kapot
straatmeubilair of andere tekenen van vandalisme nodigen uit tot nog meer rommel of sloop.
Ouders van (hang)jeugd en onderwijsinstellingen in wijken moeten -waar mogelijk- betrokken
worden bij overleg over jeugd(sport- en spel)voorzieningen en meer dan nu in overleg met
de gemeente streven naar oplossingen die recht doen aan alle wijkbewoners. Verrommeling
en schade moeten altijd zo spoedig mogelijk opgeruimd of hersteld worden. D66 wil dat
zoveel mogelijk schade civielrechtelijk wordt verhaald op de daders. Bewoners hebben ook
zelf een verantwoordelijkheid voor een veilige woonomgeving. Samen met buurtgenoten en
wijkteams is veel in de preventieve sfeer te organiseren. De door D66 bepleitte inzet van de
Mob-eye werpt zijn vruchten af tijdens afwezigheid van bewoners. In wijken waar veelvuldig
wordt ingebroken zet de politie in samenwerking met andere partijen een tijdelijk portabel
alarmsysteem in dat helpt om inbrekers op heterdaad te betrappen. D66 wil dat dit wordt
gecontinueerd.
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Softdrugs
Het telen van wiet veroorzaakt veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. Opsporing brengt
hoge kosten met zich mee. D66 is voorstander van het reguleren van wietteelt en het
uiteindelijk legaliseren van softdrugs. Wij willen ook een verkooppunt voor gereguleerde en
gecontroleerde softdrugsverkoop. In Brabant wil een groot aantal burgemeesters af van het
“voordeur-achterdeurproblematiek”, waarbij verkoop van softdrugs wordt gedoogd, maar de
teelt van wiet niet. D66 wil hierin zorgvuldig de ruimte zoeken.
Handhaving
Preventie kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen komt handhaving en
beeld. Handhaving kan plaats vinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon
opsporings ambtenaren). Wat D66 betreft zijn BOA’s altijd aanvullend op de politie. D66 wil
dat BOA’s meer en flexibeler worden ingezet op het gebied van overlast, vandalisme en
studentenhuisvesting daar waar het niet is toegestaan. Dat vraagt om een goede afstemming
tussen gemeente en politie. D66 wil dat het driehoeksoverleg –het overleg waarin de
burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie spreken over veiligheidsonderwerpenafspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten. Zo nodig wordt de gemeenteraad
betrokken door inspraak te leveren op de gemaakte afspraken.
Veiligheidsbeleid
D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit vraagt om continue
samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat
ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor goede crisisbeheersing is deze
samenwerking zelfs essentieel. Crisisbeheersing vraagt om ervaring en routine die alleen op
regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan. Ambtenaren moeten weten wat van hun
wordt verwacht ingeval van crisis. D66 wil dat de betrokkenen binnen de organisatie een
grondig training in crisis- en rampenbestrijding ondergaat en daarin regelmatig oefent. Wij
zijn trots op de grote evenementen op ons grondgebied; daarentegen geeft ons dat een
enorme verantwoordelijkheid bij het voorkomen van crisis en rampen.
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Hoofdstuk 5 Onderwijs
Onze sociaal liberale visie
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun
leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke
kansen voor iedereen. 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.
Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht
bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd.
Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen,
ook in onze gemeente.
Onderwijs van hoog niveau
Naast kansenmotor is onderwijs ook een aanjager van vrij denken en gericht op brede
ontplooiing en vorming. Onderwijs gaat niet alleen over het bijbrengen van
arbeidsmarktvaardigheid maar gaat ook over bewustwording en persoonlijke vorming op het
gebied van kunst, cultuur en duurzaamheid. De kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen en
de ondersteunende sectoren zoals jeugdzorg, bibliotheken en cultuuraanbieders zijn van een
hoog niveau. Dronten mag wat D66 betreft daar fier op zijn en dit (meer) uitstralen in de
regio.

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. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de
individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en een eventuele achterstand of
voorsprong vroeg signaleren. Bij de financiering van nieuwe schoolgebouwen zouden eisen
aan multifunctionaliteit kunnen worden gesteld. Daarnaast zou gemeentelijke ondersteuning
van huiswerkbegeleiding, zomer- en weekendscholen, stichtingen die zich richten op
ouderbetrokkenheid, vroeg- en voorschoolse educatie plaats kunnen vinden.
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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. De school maakt kunst en cultuur toegankelijk,
ook voor leerlingen die dat niet van huis uit meekrijgen. Cultuureducatie in en buiten de
school levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de creatieve vaardigheden van
kinderen, vaardigheden waar ze nog een leven lang profijt van kunnen hebben. 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, bijvoorbeeld door te bevorderen
dat zij in de natuur kunnen spelen en het aanbieden van natuurprojecten op scholen. Wij
vinden het tevens belangrijk dat onze kinderen worden voorbereid op de samenleving; met
aandacht voor burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen.
Onderwijs aan nieuwkomers
Voor zowel vluchtelingen, als voor de samenleving is het van belang zo snel mogelijk de taal
te leren en over een startkwalificatie te kunnen beschikken. De taal spreken is een
belangrijke voorwaarde om mee te doen in de samenleving. D66 wil daarom specifiek
aandacht voor deze groep en maatwerk bieden door hierover afspraken te maken met het
onderwijsveld.
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 van pesten,
sexting en andere gedragsproblemen. In het kader van vroegsignalering is een scherp oog
nodig voor kindermishandeling, stress, dyslexie of hoog gevoeligheid.
Schoolmaatschappelijk werk kan hierin van grote betekenis zijn. D66 verwacht van de
gemeente een actieve rol in het samenbrengen van het onderwijsveld en maatschappelijke
en zorg gerelateerde instellingen. D66 wil dat er geen hindernissen mogen bestaan tussen
de vroegsignalering in het onderwijs en Jeugdzorg vanuit het Sociaal Domein.
Passend onderwijs
D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen
het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind hoogbegaafd is, of juist meer
moeite heeft om mee te komen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past
bij zijn of haar capaciteiten. In de afgelopen raadsperiode is het passend onderwijs
gedecentraliseerd naar gemeenten. Voor het basisonderwijs is de uitvoering ondergebracht
in het regionaal Samenwerkingsverband Passend onderwijs Lelystad / Dronten. Met
betrekking tot het voortgezet onderwijs wordt samengewerkt in de regio IJssel-Vecht met
Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Oldebroek, Staphorst, Raalte, Dalfsen, Heerde en OlstWijhe. Hoewel gemeenten niet hun “eigen” partners kunnen kiezen is de “overstap” naar een
andere regio bij het verlaten van de basisschool niet geheel zonder risico. D66 wil daarom
dat een goede drempelloze overdracht wordt gegarandeerd, zeker op het terrein van
preventie / het voorliggend veld. Mede daarom wil D66 dat het passend onderwijs goed
aansluit op de (jeugd-)zorg.

21

Hoofdstuk 6 Ruimte om te wonen, werken en leven
Onze sociaal liberale visie
Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen,
werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en
milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we
maken voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van
huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen.
Dit vraagt er om dat we in de keuzes die we maken voor de inrichting van ruimte nadenken
over wat voor soort samenleving we willen. We willen op de eerste plaats dat keuzes
‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en
bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, ongedeelde
samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan daarom
tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. D66 vindt
bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde leefomgeving.
Tot slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en
inwoners. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op
de keuzes die we maken.
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.
Naast het karakter van de dorpen willen
wij daarin zien welke (specifieke)
voorzieningen benodigd zijn, aan welk
type woningbouw behoefte is, hoe de
onderlinge verbondenheid kan worden
gestimuleerd, hoe we de werkgelegenheid
kunnen stimuleren, etc.
Nieuwe Omgevingswet
Na het Sociaal Domein staan we nu aan de vooravond van minstens zo’n grote transitie. De
Wet ruimtelijke ordening en tal van andere wetten gaan op in de nieuwe Omgevingswet. En
al wordt de invoeringsdatum telkenmale opgeschort; wij zien dit als een uniek moment om
door te pakken met ont-regelen. D66 wil daarbij de grenzen verkennen van wat juridisch
haalbaar is bij het bestemmen van woon- of bedrijfslocaties. Wij willen dat de gemeente
inspeelt op marktbehoeften, tendensen en maatschappelijke ontwikkelingen.
Omgevingsplannen zouden op zich zelf al innoverend moeten zijn. Dit vraagt om
samenwerking tussen Flevoland en Dronten, maar ook om samenwerking tussen Dronten en
haar inwoners en bedrijven. Kwaliteit ontstaat door samenwerking. Een inventarisatie van
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hetgeen ondernemers als beknellend ervaren kan hieraan vooraf gaan. In het voorgaande
hebben wij in de paragraaf Dienstverlening hieraan al de nodige aandacht geschonken.
Wonen
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. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan
vinden, óók toekomstige inwoners van Dronten. Bovendien willen we een ongedeelde
samenleving. En we willen de (gebouwde) omgeving verduurzamen. 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. We streven naar een zelfbeschikkingsrecht binnen
een aantal grote lijnen. D66 ziet dit graag vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie.
Wij ondersteunen vormen van collectief opdrachtgeverschap bij woningbouw. Het vormt een
prachtig middel voor mensen om hun woning en buurt gezamenlijk vorm te geven. D66 wil
optimaal en veel ruimte bieden aan bijzondere woonvormen. Wij denken daarbij o.a. aan
boswonen, agrarische communitys, woonvormen met paardenboxen, studentenwoningen
(Campus), groepen statushouders, waterwoningen of arken, levensloopbestendige
woningen, zorgcentra in de dorpen en Tiny Houses. Onze Omgevingsplannen moeten zo
flexibel zijn dat we te allen tijde kunnen inspelen op de laatste community- of woontrends.
Hierbij hoort wat ons betreft ook het uitdragen van deze unieke mogelijkheden met behulp
van villagemarketing. D66 wil dat de gemeente meer inzet toont bij het werven van nieuwe
bewoners. Het is hier goed, veilig, kindvriendelijk en compleet wonen. We hebben uitstekend
onderwijs en het is hier prettig opgroeien in Dronten; dus we hebben ook iets te bieden.
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.
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.
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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). D66 zou wel willen
experimenteren met andere aanbieders van sociale woningbouw dan de woningcorporatie.
Het Hanzekwartier moet niet de concurrentie aangaan met De Gilden, maar een eigen
identiteit verkrijgen van meer stedelijk wonen met een nautisch karakter (Harderwijk is hier
een fraai voorbeeld van). Vrije kavels zijn in de optiek van D66 ook vrij in oppervlakte. De
afnemer bepaalt. Vanzelfsprekend bewaakt de gemeente dat geen onrendabele reststukjes
overblijven. Woonwijken worden aantrekkelijk en uitnodigend van fietsontsluitingen voorzien.
Het spreekt voor zich dat na het klimaatakkoord van Parijs optimale duurzaamheid wordt
nagestreefd. De keuze voor een nieuwe woonwijk in Swifterbant heeft ernstig vertraging
opgelopen. D66 vindt het een goede zaak dat dit button up wordt georganiseerd. Draagvlak
is hierin uiterst belangrijk. Daarentegen zal de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten
nemen indien een keuze uitblijft.
Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners heeft D66 een
voorkeur voor kortlopende, dynamische bouwprojecten. Wij willen dat de gemeente sneller
tot ontbinding van ontwikkelovereenkomsten overgaat bij niet of slecht presterende
ontwikkelaars. Met inachtneming van het bovenstaande ligt de regie voor de
gebiedsinrichting dus bij de gemeente.
Binnen de grenzen van Dronten staat een aantal “rotte kiezen” die wacht op herbestemming
(voormalig tuincentrum De Boeg, achter Supertank in Biddinghuizen, diverse locaties op
Spelwijk in Swifterbant, etc.). Wij vinden dat de gemeente druk moet uitoefenen op
eigenaren om, of tot realisatie van nieuwbouw of tot sloop over te gaan. D66 ziet in potentie
fraaie locaties voor huurappartementen in het hogere marktsegment.
Openbare ruimte
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die
inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners
bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed hebben
op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is.
Dronten is een gemeente met zowel veel ruimte als groen. Deze beide aspecten zijn niet
alleen goed voor onze inwoners maar geven ons ook een voordeel ten opzichte van vele
andere gemeenten in ons land. D66 wil dat de openbare ruimte uitnodigt om te sporten en te
bewegen. Het blijft van belang dat voldoende fiets- en wandelpaden worden aangelegd.
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Om de kwaliteit van zowel groen als ruimte te behouden en te verbeteren moeten wij een
efficiënt beheer en onderhoud nastreven. Hierbij moet de burger meer betrokken worden en
verwacht D66 een heldere regie vanuit de gemeente. Daarnaast pleit D66 voor duidelijke
accenten per woonkern. Bij de woonkern Dronten zal het accent moeten liggen op de
openbare ruimte, bij Biddinghuizen op recreatie en bij Swifterbant op het bosgebied. Voor
alle kernen geldt dat deze goed ontsloten moeten zijn op omliggende recreatieve
voorzieningen.
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Hoofdstuk 7 Sociaal Domein
Onze sociaal liberale visie
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders
talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren
we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. D66 verbindt
bewoners en vrijwilligers onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. D66 streeft naar
de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren
we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging
naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun
eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak
goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Ondersteuning en zorg is
het prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. We bieden ondersteuning dichtbij de
eigen dagelijkse leefomgeving van onze bewoners.
D66 gaat uit van een brede benadering van gezondheid, waarbij actief zijn een belangrijke
schakel is in ieders gezondheid. Dat vraagt iets van de manier waarop we als gemeente de
zorg en ondersteuning organiseren. We willen telkens de beste oplossing vinden voor onze
inwoners. Dat vraagt om slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. D66
wil zorg en ondersteuning verbeteren, door te innoveren. Wij willen een laagdrempelige
toegang tot algemene voorzieningen. We zijn aanspreekbaar en bereikbaar op gemeentelijk
niveau, maar ook lokaal in de dorpen of wijken. We zijn niet alleen toegankelijk voor vragen
of eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en het aanbieden van hulp.
D66 vertrouwt op de kracht van inwoners en professionals. We willen inwoners en
professionals actief betrekken bij de inrichting van het sociaal domein. Inwoners die gebruik
maken van zorg en ondersteuning zijn verenigd in cliëntenraden. Deze krijgen wat D66
betreft een grotere invloed op het beleid. De laatste jaren is ook veel ontwikkeld in nieuwe
inspraakvormen van jongeren en ook deze wil D66 versterken.
Gezondheid
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het
belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. We
gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het
voorkomen van problemen. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle
maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties – oftewel een sterk voorliggend veld. D66 wil dat
het Sociaal Domein vloeibaarheid kent binnen Participatie, Jeugdzorg en Wmo. Dat geldt
ook voor de relatie gemeente / zorgverzekeraar. Ontschotting binnen het beleid, geldstromen
en verantwoordelijkheden zijn absolute voorwaarden voor zorg en ondersteuning op maat.
En vormt de opmaat naar het uitgangspunt van één huishouden, één plan en één regisseur.
Eén regisseur dus met mandaat van andere partijen. Naast deze horizontale ontschotting wil
D66 ook schotten voorkomen in de verticale kolom van vroegsignalering tot aan multiproblem. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleidskolommen.
We investeren in onze relatie met de GGD. We hebben hierbij specifiek aandacht voor
overgewicht bij jongeren, al dan niet vanuit de Jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak.

26

Slechts 14% van de Dronter jongeren voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
en beweegt minstens 1 uur per dag matig intensief. Een vijfde van de jongeren is zelfs
inactief te noemen. Zij voldoen op minder dan 3 dagen van de week aan de beweegnorm.
16% procent van de Dronter jongeren kampt met overgewicht. Van de jongeren heeft 7%
ondergewicht. D66 vindt dit zorgwekkende cijfers. De gemeente heeft naar de mening van
D66 een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. De
voorlichting die op scholen plaats vindt zal geïntensiveerd moeten worden.
D66 wil dat de gemeentelijke sturing is gericht op outcome in plaats van output. Niet het
aantal handelingen is belangrijk, maar het effect op de gezondheid en het welzijn van
inwoners staan centraal; de financiering daarvan wordt daarop gebaseerd.
Het aantal mensen met dementie stijgt nog steeds in Nederland. De bevolking van Dronten
vergrijst dus de ziekte raakt ons bijna allemaal. Goede zorg en ondersteuning is voor
mensen met dementie, en hun familie en mantelzorgers, van groot belang. In Dronten zijn al
veel mensen actief op het gebied van dementie. Vooral op het gebied van een dementie
vriendelijke samenleving kunnen nog stappen gezet worden. D66 ziet hierin geen directe rol
voor de overheid. Wel in het ondersteunen van initiatieven daartoe.
Jeugd
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te
ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin
en netwerk van het kind actief een rol geven. Jongeren met problemen mogen geen
probleemjongeren worden. Vroegtijdige signalering en preventie zijn de basis. Ouders,
scholen, huisartsen en jeugdgezondheidszorg komen daarbij in de eerste plaats. Ook het
professioneel jongerenwerk speelt een grote rol bij het voorkomen dat jongeren buiten de
boot vallen. Opvoedingsondersteuning moet laagdrempelig en toegankelijk georganiseerd
worden en de ouders bereiken die deze nodig hebben. De focus moet liggen op preventie en
het bieden van ondersteuning in samenwerking met het onderwijsveld, huisartsen en het
buurt- en wijkgericht werken.
Zorg en welzijn
Voor D66 is leidend dat de toegang laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd,
met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij signalering van
vragen mogen professionals daar proactief op afgaan. We zetten in op goede
gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele
indicatieprocedures. In Dronten heeft de transitie Sociaal Domein zonder noemenswaardige
problemen plaats gevonden. Toch betekent deze transitie voor een grote groep inwoners
een (forse) verandering of vermindering van zorg en ondersteuning. D66 wil daarom ook
voor Dronten een onafhankelijke ombudsfunctie in het leven roepen. Onze inwoners moeten
zich kunnen richten tot een luisterend oor, een onafhankelijk adviseur en iemand die in het
woud van regels de juiste weg kan wijzen. Zorg en ondersteuning willen we natuurlijk bij
voorkeur in de eigen omgeving organiseren. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij
de samenwerking stimuleert binnen de keten met de zorg- en welzijnspartners. Wij zijn ook
voorstander van het inschakelen van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid
te bieden en het contact met hun netwerk, mantelzorgers en zorgverleners te verbeteren.
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Werk en inkomen
D66 wil iedereen kansen bieden om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen
participeren. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs
scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We
dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat
passend is bij de talenten en mogelijkheden van bewoners. We gaan uit van de mens, en
kijken naar wat hij/zij wél kan en wil, in plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal
niet zou kunnen. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkeloos
zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is
er niet voor niet-willers.
Armoede en schuldenproblematiek
D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid.
Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste
oplossing. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet
kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet
als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede
aan te pakken. Werk en onderwijs zijn de beste manieren om armoede te bestrijden. D66
vindt dat de gemeente al haar beschikbare middelen moet inzetten voor begeleiding naar
werk, extra voorlichting, activering en een aanpak op maat. Eén van de maatregelen is de
tegenprestatie naar vermogen. Gemeenten kunnen op basis van de Participatiewet
bijstandsgerechtigden opdragen een maatschappelijk nuttige tegenprestatie te leveren. Niet
als straf, maar om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Tegenprestatie helpt
arbeidsritme op te bouwen.
In Dronten is helaas nog steeds sprake van kinderarmoede. Dit wordt zwaar onderschat.
Maar liefst 700 kinderen in Dronten groeien op in een gezin dat rond moet komen van een
huishoudinkomen onder of rond het sociaal minimum. D66 wil van de bestrijding van
kinderarmoede een prioriteit maken en streeft daarbij naar een integrale aanpak, uitgaand
van één plan per huishouden, met één aanspreekpunt. D66 wil dat deze kinderen dezelfde
ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hierin een nadrukkelijke
taak, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en
cultuur. Wij denken dat de Dronter Pas hierbij nog nadrukkelijker kan worden ingezet.
D66 wil snelle hulp bij schuldenproblematiek. Landelijk zou in één op de vijf huishoudens
sprake zijn van risicovolle of problematische schuldenproblematiek. Wij pleiten voor een
integrale ketenaanpak schuldhulpverlening waarbij in een vroegtijdig stadium erger wordt
voorkomen. Het doel is bestaande problematiek eerder te signaleren en aan te pakken,
zodat de persoonlijke gevolgen voor de inwoner beperkter blijven. Samenwerkende partners
zouden de woningcorporatie, energiebedrijven, stichting welzijn De Meerpaal en het GKB
kunnen zijn.
Nieuwkomers
D66 wil dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen in Dronten. Meedoen betekent
integreren, maar dit gaat niet vanzelf. Naast Nederlandse les is een netwerk voor
nieuwkomers belangrijk, denk aan sport, onderwijs, kerk of moskee, maar ook heel praktisch
als de eigen buren. Daar waar nieuwkomers hebben gewoond op het AZC Dronten, is D66
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een grote voorstander om deze mensen te huisvesten binnen de gemeentegrenzen. Op het
azc kan begonnen worden met netwerken, Nederlandse taal en wellicht ook al (vrijwilligers)
werk uitgevoerd worden. Het begeleiden en integreren begint al op het AZC. Een
samenwerking tussen gemeente, het asielzoekerscentrum Dronten en de FlevoMeer
bibliotheek (Huis voor Taal) vindt D66 belangrijk, waarbij een snelle integratie van de
nieuwkomer centraal staat.
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Hoofdstuk 8 Sport en bewegen
Onze sociaal liberale visie
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Eén van de manieren waarop de gemeente
daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan
sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: het
voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud
gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden
met elkaar in contact op het sportveld en in het park. Sport en bewegen voorkomt
tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.
Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen
en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen
om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een (financieel) aandeel in het
bouwen van een accommodatie en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de
openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van
minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van
(on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeente is het gezond om te
investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben minder
zorg nodig. Door hier vroeg op school en in de buurt mee te beginnen, maar ook door hier
een leven lang mee door te gaan.
Buurtcoaches
Buurtsportcoaches kunnen hierbij een belangrijke, stimulerende rol spelen. D66 vindt dat het
werk van de buurtsportcoaches moet worden ingezet waar de sportparticipatie laag is en het
vermogen tot zelforganisatie beperkt is. Interventies die volwassen en ouderen helpen om
uiteindelijk op eigen kracht in beweging te komen en te blijven, worden gesteund en kunnen
tot de activiteiten van de buurtsportcoaches horen. D66 wil dat de overheid bij de inrichting
van de openbare ruimte inspeelt met voorzieningen die beweging stimuleren. Denk aan het
aanleggen, verlichten en verzorgen van fiets- en wandelpaden maar ook plekken voor
bootcamps en Callanetics.
Mensen met een beperking
D66 wil dat Dronten zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan
sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen
opgroeien, óók op sportverenigingen.
Verenigingsleven
Nederland in het algemeen en Dronten in het bijzonder kent een rijk verenigingsleven. Het
georganiseerde verband waarin enorm veel vrijwilligers mogelijk maken dat er in
verenigingsverband kan worden gesport, beschouwen wij als waardevol en uniek. Uit de
georganiseerde sport komen onze topsporters voort. Zij inspireren anderen om te gaan
sporten. Bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor
mensen met een verschillende achtergrond. D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk
initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals
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kinderen met een beperking, aan te spreken. Ook dit kan er om vragen dat vrijwilligers goed
worden ondersteund door de gemeente.
Dronter pas
D66 wil dat alle kinderen kunnen sporten. Met
behulp van de Dronter pas is dat mogelijk te
maken. Dat geldt ook voor mensen in de
schuldhulpverlening en mensen met een
beperking.

Evenementen en wedstrijden
Deze evenementen worden georganiseerd indien gegarandeerd kan worden dat deze
volledig voldoen aan de normen en waarden die wij koesteren. We willen dat evenementen
voor iedereen toegankelijk zijn en hoge eisen stellen aan duurzaamheid. We willen
evenementen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten organiseren in
samenwerkingsverbanden tussen publieke en private actoren, die bereid zijn op
maatschappelijk verantwoorde wijze bij te dragen aan de realisatie van dergelijke
evenementen. Dronten heeft Met Flevobike een innoverend bedrijf in haar midden voor het
ontwerpen en produceren van ligfietsen. Daarmee biedt de gemeente in potentie een goede
plek om wedstrijden met ligfietsen te stimuleren. De Mudmasters in Biddinghuizen is
inmiddels een nationaal evenement geworden met duizenden deelnemers. Het is geen
wedstrijd, maar een prestatie waarin een soort mariniersstormbaan wordt geslecht. D66 wil
dat dit soort evenementen ruimhartig worden gefaciliteerd. Ook hier liggen kansen om
Dronten te promoten.
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Hoofdstuk 9 Verkeer en mobiliteit
Onze sociaal liberale visie
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende
vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe
makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe
groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. Gemeentegrenzen
moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen als we ergens naartoe willen.
Sociaal-liberalen zijn zich echter tegelijkertijd bewust dat keuzes consequenties hebben
voor andere mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto’s veroorzaken bijvoorbeeld
geluidsoverlast of stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van een geparkeerde auto’s geen
speelplek of boom kan staan. Ook draagt de verbranding van fossiele brandstoffen bij aan
klimaatverandering en raken deze energiebronnen op. Die passen dan ook slecht in ons
streven naar toekomstvast beleid en duurzame oplossingen. Daarom zien we een grote rol
voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve
neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, snel, schoon en veilig kan
verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen. Bovendien kan de gemeente - als een
regisseur - zorgen dat verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten. Alleen
op die manier blijft de gemeente bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.
Openbaar vervoer
De komst van de Hanzelijn heeft voor Dronten tal van voordelen opgeleverd. D66 is blij met
deze ontwikkeling, maar tegelijkertijd zien wij ook dat het overige openbaar vervoer nog niet
aan de verwachting voldoet. Hier ziet D66 graag pendelbussen tussen de woonkernen en
een grotere inzet van regiotaxi's. Ook een busverbinding tussen Elburg en Dronten kan tot
wederzijds voordeel leiden. Elburgers kunnen beter onze onderwijsinstellingen, het
winkelcentrum en het NS-station bereiken. Voor inwoners en bezoekers van Dronten worden
het buitengebied en de randmeren beter bereikbaar. D66 wil het gebruik van treinverkeer
stimuleren en vindt daarom dat belemmeringen voor reizigers bij overstappunten moeten
worden weggenomen. De Hanzelijn sluit slecht (langdurige overstaptijden) aan op andere
lijnen in Zwolle. D66 wil dat de parkeerdruk nabij het NS-station Dronten kritisch wordt
bekeken. Wij willen tijdig kunnen inspelen met meer parkeerplaatsen en een betere
mogelijkheid om fietsen / brommers / scooters veilig te kunnen stallen. Uit overwegingen van
hospitality pleiten wij voor een beperkte mogelijkheid voor consumpties nabij of op het
station.
Wegverkeer
D66 is van mening dat de bereikbaarheid voor het wegverkeer beter kan. Dat geldt voor al
voor de Hanzeweg en het knelpunt Roggebotsluis. Bij evenementen nabij de randmeren is
soms sprake van ware verkeerscongesties. Hoewel verkeersregulerende maatregelen
verlichting hebben gebracht zijn structurele oplossingen hard nodig. Ook pleiten wij er voor te
anticiperen op de komst van Lelystad Airport en de N50 over de hele lengte te verdubbelen.
Tot slot vinden wij het gewenst de Wisentweg tot aan de Warmonderhof van verlichting te
voorzien.
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Fietsverkeer
De vele fietspaden maken Dronten tot een relatief
veilige gemeente. Het beleid van gescheiden
verkeerssystemen wordt als het aan D66 ligt
consequent voortgezet. De fietser heeft echter
ook een eigen verantwoordelijkheid als het om
zijn of haar veiligheid gaat. Bij de jeugd wordt dat
niet altijd zo ondervonden. D66 wil daarom dat
blijvend wordt gecontroleerd op goede
fietsverlichting.
Het grondgebied van Dronten biedt een
aantal aantrekkelijke fietsroutes. D66 vindt het
fietspad langs de Hanzelijn, richting randmeren,
een goed voorbeeld van een afwisselende en
natuurvriendelijke route. D66 pleit er voor te
onderzoeken of we op soortgelijke wijze een aantal
aantrekkelijke fietsroutes als verbinding tussen bos, water en woonkernen kunnen realiseren.
D66 wil meer mogelijkheden om de fiets te stallen rondom het winkelcentrum Suydersee.
Lelystad Airport
Inwoners uit Dronten hoeven straks niet meer naar Schiphol voor hun vliegvakantie.
Daarnaast ziet D66 de ontwikkelingen op en nabij de luchthaven als een echte banenmotor.
Onze economie en arbeidsmarkt zal daarvan mee profiteren. Wel blijven bij ons zorgen
bestaan over mogelijke geluidhinder. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanvliegroutes.
D66 zal de ontwikkelingen kritisch volgen en vindt dat de gemeente hierover in overleg gaat
indien de overlast toch groter blijkt dan gedacht.
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Hoofdstuk 10 Kunst en Cultuur
Onze sociaal liberale visie
Sociaal-liberalen vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als
individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht
van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar
omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en
ondernemen of te bezoeken. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten
een eigen cultureel profiel: het «uithangbord» van de gemeente.
Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk
debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor
(menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te
denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun
gemeente of regio. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen
toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur, draagt bij aan een open samenleving
met gelijke kansen.
Nieuwe doelgroepen
Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijker te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in
aanmerking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers.
We willen professionals de ruimte geven om dit te bereiken. D66 wil dat ieder kind kennis
maakt met kunst en cultuur. Om nieuwe doelgroepen te bereiken is nieuw initiatief nodig.
D66 vindt dat de beste ideeën uit de maatschappij zelf komen. We streven naar een
gemeente met een hoog ambitieniveau. Wij vinden behoud van cultuur en van cultureel
erfgoed en openbare kunst belangrijk. Dat begint bij onderwijs. Daarbij zou cultuur niet
De Meerpaal
De Meerpaal blijft het culturele
hart van de gemeente Dronten.
We streven naar een goede
samenwerking tussen de
Meerpaal, de Flevomeer
bibliotheek en de lokale
cultuursector. D66 is trots op
een voorziening zoals de
Meerpaal. Wij vinden dat het
theater niet kostendekkend
hoeft te zijn. Met een
bevolkingsomvang van Dronten
zullen we dat moeten accepteren. De Meerpaal zoekt naar andere manieren van
presenteren en etaleren en lokt
door het openbare karakter mensen naar binnen. Voor de exploitatie van de Meerpaal zou
het goed zijn om dagactiviteiten, zoals evenementen of congressen te werven. Met behulp
van citymarketing kan de gemeente hierbij een duwtje in de rug geven. We vinden Culturele
activiteiten op het Meerpaalplein belangrijk en willen daarvoor een aanjaagfonds in het leven
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roepen. D66 wil investeren in mensen en activiteiten. Zoals over het functioneren van het
centrum van Dronten is geschreven vinden wij het belangrijk dat de Meerpaal met al haar
gebruikers (letterlijk) meer naar buiten treedt met demonstraties en activiteiten van cursisten
en amateurkunst. Het Meerpaalplein zou hierdoor als “tuin” voor kunst- en cultuur kunnen
doorontwikkelen, met aandacht voor jongeren en andere culturen en waar het een middag
lang goed toeven is.
FlevoMeer bibliotheek
In de Meerpaal is ook de FlevoMeer bibliotheek gehuisvest. Wij vinden dat de transformatie
van uitleenbibliotheek naar (een duurzaam) centrum van kennis, informatie, educatie en
integratie verder moet worden ondersteund en gestimuleerd. De bibliotheek is een
belangrijke partner in het bestrijden van laaggeletterdheid en ongelijkheid en biedt een
laagdrempelige plek voor mensen met diverse achtergronden. Ook zien wij een groeiende
positie voor de bibliotheek als centrum van ontmoeting en debat. Wij vinden het belangrijk
dat de bibliotheek in alle drie de dorpen haar goede rol blijft vervullen.
Cultureel ondernemerschap
D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen een groter en meer
divers publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen
bovendien meer financiële armslag. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat regels die
bijvoorbeeld crossoverconcepten onnodig in de weg staan, verdwijnen. XL Ateliers was in dit
opzicht een belangrijke en innovatieve cultureel ondernemer. D66 vindt dat culturele
instellingen de kans moeten hebben hun mogelijkheden te verkennen. Daarentegen mag van
de gemeente worden verwacht dat zij hierin “zakelijk” acteert. D66 vindt dat initiatieven zoals
die van XL Ateliers ondersteund moeten worden.
Festivals
Dronten heeft met de Meerpaaldagen een festival van formaat binnen haar grenzen.
Inmiddels zijn de Meerpaaldagen een begrip in een groot deel van Flevoland. Festivals
dragen bij aan de sfeer en beleving van ons dorp. D66 vindt het daarom belangrijk dat de
Meerpaaldagen en eventueel andere initiatieven de ruimte krijgen.
Dronten benut nog te weinig het Nationaal Evenementen Terrein (NET) bij Biddinghuizen.
Samen met de eigenaar MOJO willen wij onderzoeken of we naar meer activiteiten ter
plekke kunnen komen. Met Lowlands, de Opwekking en DefCom heeft Biddinghuizen een
aantal zeer smaakbepalende evenementen in haar midden. Deze concentreren zich vooral
rond de zomer. Het zou goed zijn indien het NET tot “seizoensverlenging” zou kunnen
komen. Het NET is echter ook opgezet om plaats te bieden aan niet geluid dragende
evenementen zoals Agro Techniek Holland. Met een alsmaar groeiende presentatieruimte is
hier naar onze mening veel meer van te organiseren. Wij willen dat de gemeente in
samenspraak met Mojo gericht gaat acquireren naar nieuwe evenementen zoals winterfairs,
Libelle zomerweek, beurzen, etc. De formule van Lowlands bevat dikwijls maatschappelijk
relevante onderdelen. D66 is een voorstander van het samen met andere partijen onder het
voetlicht brengen van de gemeentelijke politiek. Festivals als Lowlands zijn daar uitermate
geschikt voor. Wij willen ook appelleren aan het trots zijn op Dronten. Afhankelijk van de
activiteit op het NET zou de gemeente een passende (city-)marketingstrategie kunnen

35

ontwikkelen. Dat kan de ene keer een goodiebag zijn; de andere keer een vervolg zakelijke
bijeenkomst.
Op het gebied van evenementen buiten het NET heeft Dronten redelijk wat te bieden. Toch
is D66 van mening dat de gemeente nieuwe evenementen moet aanjagen. Hetzij financieel,
hetzij faciliterend en in een enkel geval participerend. Soms is een steuntje in de rug over
een aantal jaren nodig om een evenement tot wasdom te brengen.
Land Art
Nergens op de wereld vindt je zoveel Land Art als in Flevoland. Dronten heeft op haar
grondgebied helaas geen iconen met een omvang zoals het Observatorium van Robert
Morris (Lelystad), Exposure / de Hurkende Man (Lelystad) of Aardzee van Piet Zegers
(Zeewolde). Wij willen dat langs de N23, nabij een van de entrees van Dronten, een
iconische vorm van Land Art wordt ontwikkeld. Wij zien ook kansen voor het Nationaal
Evenementen Terrein in Biddinghuizen. Met de eigenaar (MOJO) en in samenhang tussen
onderwijs en de cultuursector zouden wij een prijsvraag willen inzetten voor vormen van
Land Art bij de inrichting van het festivalterrein. De provincie Flevoland wil met individuele
gemeenten zogeheten cultuurconvenanten afsluiten met afspraken over doelen en inzet van
beide partners. D66 ziet graag dat hierin ruimte wordt geboden voor een of meerdere
vormen van Land Art.
Cyril Lixenberg
Inmiddels ook tot het cultureel erfgoed te
rekenen zijn de werken van Cyril Lixenberg.
Maar vanwege de dominante positie van
zijn sculpturen in Dronten verdient hij een
bijzondere positie in ons programma. In ruil
voor de grond voor een werkplaats heeft hij
diverse kunstwerken in de drie woonkernen
geplaatst. Later werd overeen gekomen dat
Dronten als het ware “galeriehouder” voor
Lixenberg werd. Kunst in de openbare ruimte
die verkocht kon worden. Lixenberg is in
2015 overleden. Circa een jaar na zijn dood
zijn de sculpturen in de openbare ruimte aan
de gemeente overgedragen. In de Staalstraat
staat nog zijn werkplaats, barstensvol
zeefdrukken en verkleinde proefuitvoeringen
van zijn stalen sculpturen. De gemeente is
verantwoordelijk voor het onderhoud rond de
werkplaats. D66 wil dat in overleg met de
erven van Lixenberg wordt gekeken naar de
collectie in de werkplaats. Ook pleiten wij voor
een vorm van permanente expositie over zijn leven en werk. Om zijn dochter te citeren:
“Dronten is toch een beetje Cyrildorp”
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Creatieve werkplaatsen
D66 wil werkplaatsen ( incubators ) stimuleren voor creatieve industrie met de domeinen
kunst ( podiumkunst, beeldende kunst, galeries ) media en entertainment ( schrijven en
uitgeven, film, games ) en creatieve, zakelijke en ambachtelijke dienstverlening ( reclame,
design, grafisch ontwerp ). Creatieve industrie brengt werkgelegenheid en diversiteit. In grote
steden vindt dit doorgaans plaats in oude fabriekspanden. Wellicht dat in Dronten het
voormalige STOAS-gebouw hiervoor kan dienen. Andere gebouwen zijn niet voorhanden in
Dronten. Daarom pleiten wij voor een combinatie met ruimte voor startups en spin-off
bedrijven nabij de Aeres Hogeschool zoals is beschreven in hoofdstuk 2.
Cultureel erfgoed
Erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. Het loont om te investeren in
bijzondere gebouwen of objecten. De eerste wijk van Dronten met haar karakteristieke Dijk
en Golfwoningen is met recht aan de historie door OFW gerevitaliseerd. Waar mogelijk
moeten bewoners en gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen aan de
eisen van nu; het hoeft niet een openluchtmuseum te worden.
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Hoofdstuk 11 Financiën
Onze sociaal liberale visie
Als sociaal liberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de
gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard
voor gewerkt hebben ( = zelfbeschikking). En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft,
geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het
ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en
daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaalliberale begroting is bovendien
toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.
Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke
investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange
termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het
enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting. Daarentegen
vinden wij het geen taak van de gemeentelijke overheid om te “potten”. Naar de mening van
D66 moet er balans zijn dus een gezonde reservepositie en de lopende rekening.
Eenvoudig en eerlijk
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners
over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van
voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Deze
moeten ook beschikbaar zijn via een website of mobiele applicatie. Bij voorkeur met een
heldere leeswijzer. Bovendien wil D66 gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk
inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan
belastingen moet afdragen. Dat geldt ook voor kwijtscheldingsregelingen. Als D66 willen wij
meer zicht en grip krijgen op subsidies. Dit kan transparanter met een jaarlijkse rapportage
over de bereikte effecten hiervan.
Reserves
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op
lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet structureel
worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Maar het is zonde onnodig veel geld op
de plank te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen in de stad te doen zijn. Als
D66 vinden wij dat het accent te veel is komen te liggen op het creëren van reserves. Wij
willen de omvang daarvan terug brengen. In dit programma hebben wij diverse voorstellen
gedaan voor investeringen of fondsvorming.

38

Ons programma kernachtig samengevat
Bestuur en burger













D66 vindt dat er meer dualisme moet zijn in Dronten
College en raad moeten transparanter communiceren met uitleg en verantwoording
Bij intimidatie / bedreiging van politici en / of ambtenaren wordt altijd aangifte gedaan
Wij willen een excellente dienstverlening voor onze burgers en ondernemers
Burgers maken zelf de keuze van communicatiekanaal met de gemeente
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
De attitude van college en organisatie moet gericht zijn op minder regelgeving
Een ombudsfunctie en mediation kunnen escalatie voorkomen
Wij willen een digitaal burgerplatform van ten minste 300 inwoners
De nieuwe Omgevingswet moet leiden tot een zo flexibel mogelijk ruimtelijk beleid

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid






















Startende en duurzame ondernemers verdienen onze extra steun
Wij willen een stevige inzet op actieve acquisitie van bedrijven en instellingen,
winkelformules, een hotelaccommodatie en nog een grote attractie.
Een analyse van ons bedrijvenbestand moet ontbrekende schakels in beeld brengen
Wij willen een excellent relatiebeheer en doortastend ondernemersloket
De gemeente blijft aanspreekbaar o.b.v. SMART geformuleerde doelstellingen
Goedkope en kleinschalige bedrijfsruimte nabij Aeres Hogeschool ontwikkelen
Startups, Spin-offs en ZZP’ers worden ondersteund met een Participatiefonds of
garantstellingen
De gemeente overlegt met de Aeres Hogeschool op het gebied van innovatie,
huisvesting (onderwijs en student), bedrijvigheid, kenniscentra, etc.
Een actuele detailhandelsvisie dat per kern inzage geeft in koopstromen, gewenste
winkelvloeroppervlakte en belevingswaarde is benodigd
Onderzoek naar niet winkelformules aan de randen van de winkelcentra
Wij willen ruimte voor functievermenging (blurring) in de winkelcentra
Met het Meerpaalplein zien wij kansen voor demonstraties en activiteiten vanuit de
Meerpaal ter versterking van Suydersee
Wij omarmen Regio Zwolle en willen in Den Haag aandacht voor infra en bedrijven
Regio Zwolle moet zichtbaar worden in de politiek van deelnemende gemeenten
Meer afmeervoorzieningen in de randmeren met bewegwijzering richting centra
Een goede balans tussen landbouw, natuur en recreatie met een goede balans
tussen duurzaamheid, diervriendelijkheid en volksgezondheid
Bedrijvigheid / werkgelegenheid uitbreiden in de agro sector en opheffen regeldruk
Kleine detailhandel en horeca in buitengebied vormen een verrijking
Meer ruimte voor functievermenging in de agro sector (winkels, zorg, recreatie)
Een foodfactory in het centrum met lokale producten
Agro-food willen wij meer op Flevolandse schaal stimuleren
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Harde afspraken zij nodig over inzet van mensen met een beperking

Duurzaamheid, natuur en milieu

















D66 wil een revolverend fonds om een energieneutrale woning te bereiken
Een accountmanager duurzaamheid die naast kennisoverdracht en voorlichting ook
voor financiële oplossingen zorg kan dragen
Wij stimuleren duurzame energie met windmolens, biogasproductie en zonnecellen
Ondersteunen van kleine en lokale energie initiatieven
Onderzoek naar innovatieve oplossingen met behulp van een lokaal energiebedrijf of
energiefonds
Wij stimuleren plaatsing van laadpalen op verzoek van VVE’s, huurverenigingen en/of
corporaties of groepen van bewoners
Nieuwe woonwijken niet langer op het aardgasnet aansluiten
Draagvlak organiseren door comfort te bieden / ontzorgen
Dronten moet het voortouw nemen in WKO op straat- of buurtniveau
Bij windmolens willen wij inwoners laten participeren in nieuwbouw en rendement
Een plan van aanpak voor het makelen van platte daken voor zonnecellen
Onderzoek naar geïntegreerde zonnepanelen als dakbedekking (i.p.v. dakpannen)
Op alle gemeentelijke gebouwen willen wij zonnepanelen
Minimaal een 9 van de duurzaamheidindex bij gemeentelijke vastgoedinvesteringen
Middelen inzetten op actieve kennisoverdracht over circulaire economie
Eerst evaluatie over ondergrondse containers restafval voordat diftar wordt ingevoerd

Veiligheid










Investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten zijn goede
preventieve maatregelen om vandalisme te voorkomen
Wij willen het Politiekeurmerk Veiligheid bij nieuwbouw en renovatie verplicht inzetten
Verrommeling en schade moeten z.s.m. worden voorkomen en hersteld
Zoveel mogelijk schade civielrechtelijk verhalen bij daders
Continueren van de Mob-eye
Wietteelt en een verkooppunt voor softdrugs reguleren en controleren
BOA’s meer en flexibeler inzetten bij overlast, vandalisme en studentenhuisvesting
Het Driehoeksoverleg moet meer lokale prioriteiten behandelen
De ambtelijke organisatie moet optimaal en bij herhaling geschoold te worden in
crisis- en rampenbestrijding en daarbij regelmatig oefenen

Onderwijs






Meer uitstralen dat Dronten goed onderwijs heeft, inclusief ondersteunende diensten
als jeugdzorg, bibliotheek en cultuuraanbieders
D66 is voorstander van alles-in-één-scholen
Kinderen moeten zich breed kunnen ontwikkelen. D66 wil aandacht voor natuur,
cultuur(historie), kunst, techniek, digitalisering, burgerschap, voorbereiding op de
samenleving en seksuele / culturele verschillen
D66 wil specifieke aandacht voor nieuwkomers
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Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden door een actieve inzet op het
voorkomen van pesten, sexting, en andere gedragsproblemen
Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past binnen de capaciteiten
Passend onderwijs dient goed aan te sluiten op jeugdzorg

Ruimte om te wonen, werken en leven























Een visie is benodigd over de identiteit van de verschillende dorpskernen
Inspelen op marktbehoeften, tendensen en maatschappelijke ontwikkelingen
Omgevingsplannen zouden op zichzelf al innoverend moeten zijn
Inventarisatie van regelgeving die als beknellend wordt ervaren
Inwoners van Dronten hebben recht op een passende woning in iedere levensfase
De bebouwde omgeving verduurzamen
Ondersteuning van collectief opdrachtgeverschap
Zo ruim mogelijke ruimte geven aan bijzondere woonvormen
Meer inzet op het werven van nieuwe bewoners
Ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen
Blijverslening continueren
Deltaplan voor studentenhuisvesting in de nabijheid van Aeres Hogeschool
Structureel overleg tussen Aeres Hogeschool, gemeente, investeerders, corporatie
en anderen ter voorkoming van knelpunten in huisvesting onderwijs en studenten en
het faciliteren van startups, spinn offs en ZZP-ers
Wij willen gemêleerde woonwijken met diversiteit in huur en koop
Hanzekwartier moet niet concurreren met De Gilden maar een eigen stedelijk
(nautische) kwaliteit nastreven
Vrije kavels zijn ook vrij in oppervlakte
Voorkeur voor kortlopende, dynamische bouwprojecten
Sneller tot ontbinding van overeenkomsten met slecht presterende ontwikkelaars
Druk uitoefenen op eigenaren / ontwikkelaars van “rotte kiezen”
Meer betrokkenheid van bewoners bij het onderhoud / vervanging van groen en infra
De dorpskernen goed ontsluiten naar recreatieve voorzieningen

Sociaal Domein












D66 zet in op bewezen en effectieve preventie. Van nazorg naar voorzorg
Vloeibaarheid binnen Participatie, Jeugdzorg en Wmo nastreven
Één huishouden, één plan en één regisseur (met mandaat van andere partijen)
Geen schotten in de verticale kolom van vroegsignalering tot multiproblem
Investeren in relatie met de GGD en specifiek op het gebied van JOGG
Voorlichting op scholen over ongezond leven intensiveren
Gemeentelijke sturing dient op outcome gericht te zijn i.p.v. output
Ondersteunen van initiatieven in de aanpak en begeleiding van dementie
Opvoedondersteuning laagdrempelig en toegankelijk organiseren
Een onafhankelijk ombudsfunctie voor mensen met een zorg en ondersteuningsvraag
Voorstander van het inzetten van nieuwe technologie om mensen langer
zelfstandigheid te bieden in hun netwerk
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Scholing, vrijwilligerswerk en deelnemen aan de maatschappij helpen bij betaald
werk vinden
Stevige inzet op armoedebeleid. Basis op orde krijgen en oorzaken aanpakken
Tegenprestatie draagt bij aan het verkrijgen van arbeidsritme
Prioriteit geven aan bestrijding van kinderarmoede, eventueel met Dronter Pas
Snelle hulp bij schuldenproblematiek met integrale aanpak
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen
Samenwerking integratie stimuleren tussen FMB, AZC en gemeente

Sport en bewegen






Buurtsportcoaches inzetten daar waar sportparticipatie laag is
Beweging stimulerende voorzieningen aanbrengen bij inrichten van openbaar gebied
Kinderen met een beperking deel laten meen van aan sport en beweging
Alle kinderen moeten kunnen sporten, eventueel met behulp Dronter Pas
Faciliteren van evenementen en wedstrijden

Verkeer en mobiliteit












Voorstander van pendelbussen, busverbinding met Elburg en inzet regiotaxi’s
Belemmeringen (in tijd) opheffen bij overstappunten reizigers
Parkeerdruk bij NS-station wordt kritisch gevolg
Beperkte mogelijkheid voor consumpties stimuleren bij NS-station
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
Blijvende controle op fietsverlichting
Aantrekkelijke fietsroutes tussen woonkernen en water, bossen en recreatie
Meer stallingmogelijkheden voor de fiets rondom winkelcentrum Suydersee
Ontwikkelingen geluidsoverlast van Lelystad Airport kritisch volgen

Kunst en cultuur














Cultuurbeleid richten op minder vanzelfsprekende doelgroepen
Jeugd via het onderwijs nadrukkelijker betrekken bij kunst en cultuur
Trots op de Meerpaal; deze voorziening hoeft niet kostendekkend te zijn
Acquisitie naar dagactiviteiten in de Meerpaal is nodig; de gemeente kan faciliteren
D66 wil investeren in mensen en activiteiten (i.p.v. stenen)
De Meerpaal kan meer (letterlijk) naar buiten treden op het Meerpaalplein
De bibliotheek is een belangrijke partner in het bestrijden van laaggeletterdheid
De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meet als locatie van ontmoeting en debat
Culturele ondernemers moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen
Dronten heeft met de Meerpaaldagen een festival van formaat binnen haar grenzen
In samenspraak met MOJO een gerichte acquisitie naar grote evenementen/ festivals
op het NET; evenementen gebruiken voor citymarketingstrategie (welkomsttasje?)
Wij willen langs de N23 een iconische vorm van Land Art
Incubators / werkplaatsen stimuleren voor creatieve industrie
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In overleg met de erven van Cyril Lixenberg bezien of we iets met de collectie en een
vorm van permanente expositie kunnen ontwikkelen

Financiën




Een begrijpelijke begroting en leesbaar jaarverslag, ook digitaal beschikbaar
Een transparanter subsidiebeleid met jaarlijkse verantwoording op effecten
Wij willen een begrenzing aan de omvang van reserves.
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