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D66 krijgt het voor elkaar 
Ook in Swifterbant!



 

 

 Goed wonen  

 Goed werken  

 Swifterbant  

Wij hechten grote waarde aan de vrijheid van iedereen 

om het leven te leiden wat je wenst. Een Dronten 

waarin iedereen kan meedoen, je eigen keuzes maakt 

en dat in een gemeenschap waar je je prettig voelt. In 

het verkiezingsprogramma van D66 Dronten is die 

vrijheid in verbondenheid goed terug te vinden. 

 
Goed wonen 

Iedereen heeft wensen en eisen voor je eigen 

woonomgeving. D66 wil dat de gemeente hieraan voluit de 

ruimte geeft. We willen gebruik maken van de 

vindingrijkheid en creativiteit van de Swifterbantenaren. 

Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een 

passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners 

van Swifterbant. Wij willen dat mensen oud kunnen 

worden binnen de eigen dorpen, in hun eigen vertrouwde 

omgeving. En in iedere denkbare woonvorm, van Tiny 

House tot een zorgwoning. Goed wonen is ook goed 

leven. 

 
Goed werken 

D66 wil dat meer bedrijven zich vestigen op het 
bedrijventerrein, klein en groot, zodat het bedrijventerrein 
levendig, opgeknapt en schoon  wordt.  

 
Bestaande bedrijven dienen de ruimte te krijgen om te 
groeien. D66 wil start-ups, innovatie, vernieuwing en 
ondernemerschap aanjagen. We willen onze kinderen 
perspectief bieden op een baan, ook in Swifterbant. 
 
  Andere speerpunten: 

• Het MFC moet de kern van het dorp worden, één 
geheel met de (nieuwe) Hoeksteen, zowel in uiterlijk 
als in bezigheden, waarbij beiden elkaar versterken 
en er plek is voor alle gebruikers;  

• Het zwembad blijft een basis voorziening, voor en 
door het dorp; 

• Lelystad Airport moet er komen, maar alleen als de 
juiste gegevens bekend zijn en het luchtruim is 
heringedeeld. Doel blijft; zo min mogelijk 
geluidsoverlast en extra werkgelegenheid. 

• D66 is blij met het winkelcentrum, waar lokale 
ondernemers investeren in nieuwe winkels en horeca 
en extra openingstijden.   

• De bosgebieden  blijven bestaan of breiden uit, met 
plek voor sport, recreatie en mens en dier;  

• Het is goed als Swifterbant groeit. Een nieuwe 
groene woonwijk, gasloos aangelegd.  Een wijk waar 
je leeft en niet alleen woont. Samen met Swifterbant 
komen we tot een plek voor deze wijk  en de verdere 
inrichting.  

• D66 wil graag een eigen plek voor de jongeren. 
 

 

Raadpleeg voor het gehele verkiezingsprogramma 

onze website www.dronten.d66.nl 

  

http://www.dronten.d66.nl/

