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D66 krijgt het voor elkaar 
Ook in Biddinghuizen! 



 

 

 Goed wonen  

 Goed werken  

 Biddinghuizen  

Wij hechten grote waarde aan de vrijheid van ieder 

individu om het leven naar eigen inzicht in te vullen. 

Mensen zijn prima in staat om zelf hun sociale 

verbanden aan te gaan en hun eigen keuzes daarin te 

maken. In het verkiezingsprogramma van D66 Dronten 

is die vrijheid in verbondenheid goed terug te vinden. 

 
Goed wonen 

Iedereen heeft wensen en eisen voor de eigen 

woonomgeving. D66 wil dat de gemeente hieraan voluit de 

ruimte geeft. Zeker daar waar het om eigen initiatieven 

vanuit de dorpen gaat. We  willen gebruik maken van de 

vindingrijkheid, de inzet en creativiteit van de inwoners uit 

Biddinghuizen. Ons doel is dat iedereen in iedere 

levensfase een passende woning kan vinden, óók voor 

toekomstige inwoners van Biddinghuizen. Wij willen dat 

mensen oud kunnen worden binnen de eigen dorpen. En 

in iedere denkbare woonvorm. Van Tiny House tot 

verpleeghuis. Goed wonen is ook goed leven. 

 
Goed werken 

D66 wil een forse inzet op het verleiden van bedrijven om 
zich ook in Biddinghuizen te vestigen. 

 
Bestaande bedrijven dienen voluit de ruimte te krijgen om 

te groeien. We willen slimme samenwerkingsverbanden 

tussen ondernemers, overheid en onderwijs. D66 wil 

startups, innovatie, vernieuwing en ondernemerschap 

aanjagen. We willen onze kinderen perspectief bieden op 

een baan in Dronten. 

 
Andere speerpunten: 

• Lelystad Airport alleen bij herindeling luchtruim en 

op basis van geluidmetingen in plaats van 

berekeningen; 

• Het MFG2 wordt de sociale ontmoetingsplaats waar 
alle functies voor jong en oud bijeen komen; 

• Samen met inwoners willen wij kijken hoe het 

winkelcentrum aantrekkelijker kan worden; 

• Biddinghuizen kan nog meer profijt krijgen van de 

recreatie aan de Randmeren en de evenementen 

op het Nationaal Evenemententerrein; 

• Het zwembad blijft een belangrijke voorziening, 
mede door de inzet van bewoners; 

• De Graafschap kan een gevarieerde en op 

den duur gasloze leefwijk worden; 

• D66 streeft naar een spoedige sloop van 

het Kamphuisgebouw en de ontwikkeling 

van de Kaai 4. 

 

Raadpleeg voor het gehele verkiezingsprogramma 

onze website   www.dronten.d66.nl 

    

 
 


