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D66 krijgt het voor elkaar! 



 

 

 

Goed wonen  

 Goed werken  

 Duurzaam Dronten  

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. 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. 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 

in Dronten 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. 

 

 

 

Duurzaam Dronten 

Wij stimuleren duurzame energie met windmolens, 

biogasproductie, zonnecellen of warmte koude opslag. Wij willen 

dat de gemeente inwoners en ondernemers zo optimaal mogelijk 

informeert en helpt bij subsidies en duurzaamheidleningen. D66 

wil dat de gemeente bij alles wat zij doet, gaat voor de hoogste 

ambitie juist op het thema duurzaamheid. 

Raadpleeg voor het gehele verkiezingsprogramma onze website 

www.d66dronten.nl 

 

Andere speerpunten: 

• D66 wil een Sociale Ombudsfunctie voor mensen met 

een zorg- of ondersteuningsvraag; 

• D66 wil dat de Meerpaal, CKV, bibliotheek en 
manifestaties de ruimte krijgen om een cultuuraanbod te 
maken dat inspireert; 

• Suydersee en de wijkwinkelcentra worden weer de 

bruisende ontmoetingsplekken van onze dorp; 

• D66 is voorstander van Alles-in-éénscholen; 

• Nieuwe wijken zijn geen woonwijken, maar leefwijken 

en worden niet langer op gas aangesloten;  

• Stevige inzet op voorkomen van armoede en 

schuldhulpverlening; 

• Lelystad Airport alleen bij herindeling luchtruim en op 

basis van metingen in plaats van berekeningen. 

 

 

 

 

  

 

 Raadpleeg voor het 

 gehele verkiezingsprogramma  

 onze website www.dronten.d66.nl 
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