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Voorwoord van de lijsttrekker 

Wat fantastisch, u heeft ons verkiezingsprogramma erbij gepakt! En terecht ook. Want wij 

staan voor een beter Dronten en lichten graag toe waarom juist nu de noodzaak is om 

Dronten nog net iets beter te maken. Want onze ogen kunnen we niet sluiten voor het 

tekort aan woningen, het steeds groter verschil tussen arm en rijk en de vraag naar meer 

ruimte en groen. Onze pragmatische kijk en sociaal liberaal gedachtegoed geeft ons 

houvast in hoe we dit willen oplossen. 

We willen een duurzaam Dronten voorop zetten, waar iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan 

zijn en het beste van zichzelf in kwijt kan. We doen dat door meer woningen te bouwen 

(waar je niet alleen kunt wonen, maar leven!), door ons hard te maken voor een inclusieve 

samenleving, goed onderwijs en de kloof tussen mensen met kansen en geen kansen te 

dichten en… door een schaalsprong te maken. Benieuwd wat we daarmee bedoelen? De 

verkiezingsprogrammacommissie licht dit hieronder toe.   

Dus kort gezegd, D66 Dronten staat voor een beter, bruisend, bereikbaar en duurzaam 

Dronten!  

Veel plezier met het lezen van onze verdere verdieping op deze punten. 

  

Lazise Hillebregt 

Lijsttrekker D66 Dronten 
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Inleiding  

Een beter Dronten 
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66  Dronten. De verkiezingsprogrammacommissie, bestaande uit Yvonne den 
Boer, Laurens Graver, Leendert Molendijk en Rob van der Schans (voorzitter) is trots op het geleverde resultaat en is het 
bestuur dankbaar voor deze mooie opdracht. Wij hebben getracht een meer puntiger programma te schrijven waarin onze 
sociaal liberale principes nog krachtiger zijn verwoord. Natuurlijk hebben wij niet voor elk probleem een oplossing. Als D66 
Dronten hebben wij wel getracht een visie op de grote thema’s in Dronten te beschrijven. In dit verkiezingsprogramma  
vindt u onze plannen voor de komende vier jaar. Een aantal thema’s willen wij in deze toelichting graag voor u inleiden.  

Wonen, wonen en nog eens wonen 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij 
willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in het 
dorp van hun keuze. De woningmarkt is compleet verstoord. Dronten is hierop geen uitzondering. D66 Dronten wil voor 
iedere doelgroep, van starter tot senior, passende huisvesting kunnen bieden. Kinderen moeten de kans krijgen om niet 
alleen in het eigen dorp op te groeien, maar daarin ook een wooncarrière te starten. Daarvoor willen wij het tempo van die 
woningbouw fors opvoeren. Het is dan van groot belang over voldoende grond te kunnen beschikken. Ook vinden wij dat de 
kwaliteit van de woningbouw omhoog moet. Dronten wil de komende tijd fors groeien. Dit noemen wij de Schaalsprong. Wij 
vinden dat zo belangrijk dat hiervoor een afzonderlijke bijdrage is geschreven. Aan de ene kant overstijgt de schaalsprong 
de diverse inhoudelijke uitgangspunten; aan de andere kant getuigt het van onze visie op nieuwe leefwijken (met de nadruk 
op leef). 

Kansengelijkheid vraagt om ongelijke aanpak 

Wij willen dat mensen gelijke kansen krijgen. Als D66 geloven wij in een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld 
worden, maar dat mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Kansengelijkheid door een ongelijke aanpak. Wij 
willen dat onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen. Ieder kind heeft recht op een rijke 
schooldag, met goed onderwijs, kunst, sport en muziek. Wij willen dat kinderen zich bewust zijn van de geschiedenis van 
waar ze wonen. De polders in het algemeen en natuurlijk de dorpen in het bijzonder zijn de moeite van het weten waard.  

Klimaattransitie geeft energie 

Wij willen dat alle keuzes van vandaag goed zijn voor morgen. Het nieuwe Kabinet heeft ambitieuze ambities uitgesproken 
over de thema’s klimaat en energie. Voor de uitwerking en uitvoering zal zij grotendeels afhankelijk zijn van gemeenten. Wij 
geloven dat toekomstige generaties ook recht hebben op een leefbare planeet, op een fijn land en op een leefbare 
woonplek. De klimaatambities zullen ook gevolgen hebben voor de landbouw. D66 wil dat Dronten hierin het voortouw 
neemt door samen met de agrarische sector in Dronten de noodzakelijke kennis uit te breiden of hierheen te halen. Wij 
willen dat Dronten als proefgebied wordt aangewezen waarin met behulp van een landelijk expertisecentrum innovaties 
worden ontwikkeld en uitgezet. 
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De mens centraal 

We willen dat ons bestuur naast mensen komt te staan in plaats van tegenover hen. Heel veel gaat goed in Dronten. Maar 
wij moeten immer waken voor de menselijke maat. Hiervoor is een sterke en dienstverlenende overheid nodig. Een overheid 
die hard nodig is om publieke belangen van ons allemaal te beschermen en mensen grip te geven op de razendsnelle 
veranderingen om hen heen. In het bijzonder voor hen die al op afstand staan. D66 wil dat mensen die op afstand staan 
worden gefaciliteerd en in hun kracht worden gezet om gelijke kansen te benutten. D66 wil ook dat ter verdediging van een 
open en inclusieve samenleving hard wordt opgetreden tegen uitsluiting, racisme en discriminatie. 
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De schaalsprong  

Begin 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is geconstateerd dat de provincie Flevoland de 
planologische ruimte heeft voor 100.000 extra woningen, met name in Pampus, Warande, Oosterwold en rondom 
Dronten. De woningnood is er ondertussen niet minder op geworden.!

Dronten kent vanaf haar ontstaan een geschiedenis van telkens grotere ambities. Met de landelijke woningopgave heeft 
Dronten aangegeven opnieuw haar verantwoordelijkheid te willen nemen. De beoogde groei van Dronten brengt een enorme 
opgave met zich mee. Dronten telt momenteel circa 42.000 inwoners en zal, als het aan een meerderheid van de 
gemeenteraad ligt, door ontwikkelen naar circa 65.000 tot 70.000 inwoners. Dat betekent een schaalsprong met meer dan 
11.000 woningen oftewel een groei van meer dan 60%. Met de toename van het aantal inwoners, ontstaat een behoefte aan 
een navenante groei aan maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid. 

Wij kijken dan in het bijzonder ook naar duurzaamheid bij het bouwen van nieuwe woningen. Wij willen namelijk bouwen voor 
de toekomst. In Dronten zijn wij trots op de natuur, dit willen wij verder verstevigen door genoeg aandacht te hebben voor 
groen in nieuwe wijken. 
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De uitgangspunten van D66 

De dorpen 

De schaalsprong zal met name rond de kern Dronten moeten plaatsvinden. Uitbreidingen van Biddinghuizen en Swifterbant 
moeten passend zijn bij de identiteit van de dorpen. Wij pleiten voor een nader onderzoek naar die identiteit en het 
draagvlak voor uitbreiding en mate van groei in de kleinere dorpen. 

Van Woonwijk naar Leefwijk 

Nieuwe woonwijken zijn niet louter woonlocaties. Wij pleiten voor duurzame leefwijken. Duurzaam door permanent aandacht 
te blijven schenken aan een goede sociale samenhang, veiligheid, recreatie, groene leefomgeving, werkgelegenheid, 
vitaliteit en gezondheid. Dit vraagt om een betaalbaar en aantrekkelijk woningaanbod voor iedere doelgroep. Niet alleen 
voor onze eigen inwoners, maar ook voor toekomstige inwoners van Dronten. Een woningaanbod dat ook inspeelt op de 
huidige trend van meer thuis werken. In de nieuwe locaties moet rekening worden gehouden met kleine winkelcentra, 
sportlocaties, gezondheidscentra en/of multifunctionele centra.  

Blauwe en Groene dragers 

De dorpsbossen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant worden hoog gewaardeerd. Bij de uitbreiding mag daar nog een 
tandje worden bijgezet in de vorm van robuuste dorpsbossen en grote stadsparken als “dragers” voor de woonwijken. Ook 
een reeks van recreatieplassen met wonen aan water zien wij als toegevoegde waarde. Nog mooier zou een rechtstreekse 
vaarverbinding naar de randmeren zijn. Uitgangspunt kan zijn dat al het openbaar water bevaarbaar is. Water kan tevens als 
buffer dienen; bossen dragen bij aan het voorkomen van hittestress en leveren verkoeling op. Stadsparken en dorpsbossen 
bevorderen het recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en sporten. De provincie wil de aanplant van bomen stimuleren; 
gemeente en provincie moeten afspraken maken hoe dit in de praktijk is te vertalen. Wij zijn voorstander van grootschalige 
voor-inplant, zodat toekomstige inwoners meteen van de kernkwaliteiten kunnen genieten. Voor wat betreft de Groene 
Randen van de dorpen zoeken we aansluiting bij het provinciaal beleid. 

Wonen, duurzaamheid en energie 

Wij willen plaats kunnen bieden aan alle woning typologieën en daarbij speciale aandacht voor starters. Bij nieuwe 
woningbouw wordt gelet op een zo goed mogelijke positionering op de zon. Uitgangspunt moet zijn dat de woningen per 
definitie van zonnepanelen worden voorzien. Vanzelfsprekend zijn de nieuwbouwwoningen van het gas af en 
energieneutraal. Wij willen laten onderzoeken of aardwarmte / geothermie op buurt- of wijkniveau toepasbaar en financieel 
haalbaar is. Kan de gemeente, eventueel in samenwerking met andere partijen, toekomstige bewoners ontzorgen door 
aardwarmte te bieden? Daarbij denken we aan coöperaties of publieke warmtebedrijven. We ontwikkelen pijlers voor 
elektriciteit, warmte, grondstoffen, groen (biodiversiteit) en water. En we kijken of deze pijlers passen bij de huidige 
klimaatdoelstellingen, dan wel aangescherpt moeten worden. Nieuwe wijken zijn klimaat adaptief. 
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Mobiliteit 

Pak de woningbouwopgave en mobiliteit in één keer op, is onze stelling.  Aan de ene kant vraagt dat om alertheid richting 
Rijk en provincie. Aan de andere kant is een kritische blik op de inrichting van nieuwe wijken nodig.  
Het oppakken van de forse woningbouwopgave kan niet zonder de voorwaardenscheppende investeringen van deze twee 
overheden. De Hanzeweg en N50 zitten reeks aan hun taks. Swifterbant dient niet alleen vanuit en naar het Noorden een 
aftakking te krijgen vanaf de A6. Een ontsluiting naar het Zuiden draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Onze woonkernen 
moeten via vierbaanswegen worden ontsloten. Daarbij moet veel nadrukkelijker dan in het verleden gekeken moeten worden 
naar geluidoverlast voor omliggende woningen. Schaalvergroting vraagt ook om een andere blik op het OV.  

Met de elektrificatie van het wagenpark zijn voldoende openbare laadpalen een voorwaarde. Het Klimaatakkoord, 
toekomstig nationale wetgeving en stimuleringsmaatregelen zullen gericht zijn op het terugdringen van het autobezit op 
basis van fossiele brandstof. Alternatieven voor de auto moeten aantrekkelijker worden. Logische knooppunten voor OV en 
dagparkeren, ruime voet- en fietspaden en veilige straten waar kinderen kunnen spelen kunnen daaraan bijdragen. 

Economie 

Door de schaalsprong is ook op het gebied van economie stimulering vanuit de Rijks- en provinciale overheid een 
voorwaarde. Meer inwoners betekent niet vanzelf ook meer arbeidsplaatsen. Dat betekent voor de kern Dronten dat een 
visie nodig is waar nieuwe bedrijvigheid zich in de toekomst kan vestigen. Financiële ondersteuning is nodig bij het werven 
van bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van een premie arbeidsplaatsenregeling. Ondersteuning is nodig voor de 
revitalisatie onze winkelcentra.  

Onderwijs en welzijnsaccommodaties 

Een aantrekkelijk woonklimaat heeft goede onderwijsvoorzieningen nodig waarbij er voor ouders een keuze moet zijn. 
Vanzelfsprekend in een veilige omgeving. En met nadrukkelijk aandacht voor kansengelijkheid, zelfredzaamheid, 
talentontwikkeling en inclusie. Zorg en welzijn dienen ook in een uitgebreid Dronten dichtbij te zijn. Een geactualiseerd 
accommodatiebeleid kan dit richting geven. 

Niet in beperkingen denken 

De kern Dronten wordt geheel ontsloten door infrastructuur. Bij een schaalsprong van dit niveau mag deze infrastructuur 
geen beperkingen opleveren. Met andere woorden; verplaatsing of wijzigingen van huidige infrastructuur zijn wat D66 
betreft bespreekbaar. De schaalsprong kan ook leiden tot een heroverweging van voorzieningen in de bestaande 
bebouwing. Zijn bijvoorbeeld de sportlocaties in de kern Dronten niet beter naar de nieuwe uitleglocatie te verplaatsen 
zodat nabij het centrum van Dronten ruimte ontstaat voor grote hoeveelheid seniorenwoningen en wellicht zelfs een 2e 
Planetenwijk? 
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Voor een vitale  
Democratie  
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Voor een vitale democratie 

Ondermijning van de rechtstaat is een groot wordend thema. Ook in Dronten moeten wij waakzaam blijven.  Vrij zijn 
begint met een sterke en betrouwbare overheid, zonder dat is een vitale democratie ondenkbaar. Hier komen de 
inwoners van onze gemeente ook in beeld. Met verregaande participatie houden wij de democratie vitaal en de inwoners 
betrokken.  

Vanaf het allereerste begin is D66 gericht op het versterken van onze democratie. Dat is onverminderd actueel. Nog steeds 
voelen te veel mensen zich niet betrokken bij onze democratie. Dat willen we verhelpen, van lokaal tot Europees niveau. Met 
plannen als een gekozen burgemeester, een nieuw kiesstelsel, een bindend correctief referendum en meer. Zo hebben 
mensen meer te zeggen. Maar het vraagt ook iets van ons als politiek: een democratische houding en een heldere 
verhouding tussen uitvoerend bestuur en controle op het bestuur. Onze verkiezingen worden aangemerkt als vitale 
infrastructuur, zodat ze worden beschermd tegen manipulatie en beïnvloeding. Daarbij hoort ook een onafhankelijke pers en 
een sterke gemeenteraad, dat het College van burgemeester en wethouders kan controleren. Zo wil D66 bouwen aan een 
sterke, moderne democratische rechtsstaat zodat we ook in de toekomst in Dronten in vrijheid kunnen leven. 

We willen dat onze overheid naast mensen komt te staan in plaats van tegenover hen. Een pijnlijk voorbeeld is de 
toeslagenaffaire, waar duizenden ouders hebben moeten vechten tegen de starre houding van de belastingdienst en door 
de Tweede Kamer afgedwongen hardvochtige wetgeving. Zeker weten dat je beschermd wordt tegen zulke fouten, ook dát 
is de rechtsstaat. En daar heeft onze rechtsstaat mensen hopeloos in de steek gelaten. Zoiets mag nooit meer gebeuren. 
Daar moeten we van leren. De basis moet op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke 
communicatie. 

Diversiteit speelt een steeds groter wordende rol in het dagelijks leven. D66 Dronten staat pal achter actief 
diversiteitsbeleid. Bijvoorbeeld bij de politie, maar ook in het gemeentehuis zelf. De overheid moet een goede afspiegeling 
zijn van de samenleving. Die goede afspiegeling moeten wij ook terugzien in de besluiten die genomen worden. D66 pleit 
daarom ook voor een platform waar inwoners mee kunnen denken met de kwesties die op tafel liggen. Daarnaast is een 
integere raad van levensbelang voor een vitale gemeente, D66 doet voorstellen om de integriteit te vergroten.  
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Rechtsbijstand 

De inhoud van je portemonnee mag geen belemmering zijn om je recht te halen. Sociaal advocaten moeten kunnen 
rondkomen, ook als ze net wat meer tijd in de schrijnende zaak van een cliënt investeren. Rechterlijke procedures moeten 
bovendien begrijpelijk zijn voor iedereen. Mensen moeten zich gehoord voelen en goede hulpverlening krijgen. 
Rechtsbijstand is heel belangrijk om de toegang tot het recht te behouden voor iedereen. 

•  D66 wil de komst van een juridisch loket in de gemeente mogelijk maken. Daarbij beogen wij een Juridisch Loket als een 
multidisciplinaire instelling. Die je kan doorverwijzen naar specialistische juridische hulp, maar het ook door heeft wanneer er 
een ander niet-juridisch probleem speelt waar je hulp bij nodig hebt. Op die manier zorgen wij ervoor dat de inwoners van 
onze gemeente de hulp krijgen die zij nodig hebben en de burger beschermt blijft. 

Kwalitatieve en diverse politie 

Met de groei van onze gemeente heeft de politie de komende tijd meer mensen nodig. De besteding van het geld moet 
doelmatiger en transparanter worden. De kerntaak van vroegtijdige preventie van criminaliteit en radicalisering is de focus. 
Bovendien willen we dat diversiteit in de politieorganisatie wordt bevorderd. Zodoende kunnen wij ook ondermijning sneller 
en doelgerichter aanpakken. De wijkagent heeft een bijzonder belangrijke taak in een hechte gemeente zoals de onze. 

•  De wijkagent blijft centraal staan in de politieorganisatie. D66 wil voldoende capaciteit in de basisteams zodat 
wijkagenten weer de tijd krijgen om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen. Zodoende kunnen wij radicalisering in 
een vroeg stadium herkennen en bestrijden. 

•  De samenwerking tussen BOA’s en de politie moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door de BOA's een noodknop te geven 
met directe toegang tot de meldkamer van de politie. Er worden geen BOA’s ingezet als verkapte politieagenten. Het 
geweldsmonopolie blijft bij de politie. Op die manier houden wij de taakverdeling helder en voorkomen wij excessen. 

•  D66 wil dat de diversiteit prioriteit wordt in alle lagen van de politieorganisatie. De cultuurverandering behoeft de volledige 
steun en inzet van de korpsleiding. Er moet gewerkt worden aan veilige teams waarbij er gericht tijd en aandacht wordt 
vrijgemaakt voor sociale veiligheid en omgangsvormen binnen teams. Dit doen wij zodat een goede werksfeer gewaarborgd 
blijft en de politie een juiste afspiegeling van de samenleving is.  
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Een vitale democratie voor en door de inwoners 

De gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen en heeft daarmee een steeds grotere rol in het dagelijks leven van 
mensen. D66 wil dat de lokale democratie recht doet aan de groeiende verantwoordelijkheid voor gemeentes. Uiteindelijk 
heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar nieuwe democratische instrumenten zijn een waardevolle toevoeging. 

•  D66 wil meer inspraak door de inwoners door middel van het platform: “Dronten denkt mee”.  Bij dit platform kan de 
gemeente haar inwoners vragen om input te leveren alvorens zelf beslissingen te nemen. Hiermee betrekken wij de 
inwoners actief in de besluitvorming en neemt het draagvlak voor beleid toe. 

•  D66 wil een periodiek terugkerende Motiemarkt, bijv. als jaarlijks evenement. Inwoners worden uitgedaagd met ideeën te 
komen die middels een motie door fracties geadopteerd kunnen worden. Hiervoor zal een jaarlijks budget moeten worden 
vrijgemaakt. 

•  Het uitdaagrecht moet actief worden aangemoedigd in de gemeente. Via het uitdaagrecht (right to challenge) kunnen 
groepen inwoners bepaalde taken van de gemeente integraal inclusief budget van de gemeente overnemen als zij denken 
dat het beter en/of goedkoper kan. Zo profiteren wij van al het talent wat reeds aanwezig is in onze gemeente. 

•  Om ondermijning tegen te gaan hebben wij een sterke lokale Rekenkamer nodig. D66 pleit voor meer financiële middelen 
voor de Rekenkamer. Op die manier zorgen wij ervoor dat de rekenkamer ook samenwerkingsverbanden kan onderzoeken. 

•  Een integere raad is een betrouwbare raad. D66 pleit dan ook voor het regelmatig bekijken of de gedragscode integriteit 
nog doeltreffend is. Daarnaast wil D66 dat integriteit en omgangsvormen jaarlijks in een debat worden besproken. 
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Dronten geeft je energie  

D66 zet zich in voor een energierevolutie. Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf eenvoudig en 
goedkoop schone energie kunnen opwekken. Bewoners gaan meepraten, meedenken en meeprofiteren van de schone 
energie van de toekomst. We helpen ook bewoners en bedrijven die investeren in verduurzaming. Iedereen moet mee 
kunnen doen. 

Bij het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken dat de temperatuur niet meer dan 1,5 tot 2 graden mag stijgen. D66 stelt zich 
volledig achter dit akkoord. Dit is een ambitieuze doelstelling. Om dit te bereiken moeten we volop inzetten op de 
verduurzaming van woningen en gebouwen, elektrisch vervoer en schone energie. We willen die transitie breed 
ondersteunen vanuit Dronten. Naast een bestemmingsplan Buitengebied willen wij in contact met de provincie een 
alomvattende visie op het buitengebied  ontwikkelen.  In deze visie willen wij in ieder geval aspecten als gewenste functies, 
grondgebruik, biodiversiteit, cultuurhistorie,  kringlooplandbouw, natuurwaarden en innovatie een plek verschaffen. 
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Energie transitie 

D66 wil de verduurzaming van de gemeente in verhoogd tempo gestalte geven. Dat is begonnen met het D66 initiatief 
het zwembad volgens de hoogste standaarden te laten bouwen. Hetzelfde geldt voor de verbouwing van het gemeente 
huis met bijbehorende stroom leverende parkeerplaats. Dronten heeft op haar industrieterreinen een enorme 
hoeveelheid bedrijfspanden met platte daken die zich lenen voor een zonnepark.  

•  D66 zet zich in om in deze raadsperiode alle gemeentelijke gebouwen bij de tijd te brengen o.a. door ze te voorzien van 
zonnecollectoren. 

•  Het energieloket is een goed initiatief en zal nog actiever bewoners gaan helpen om op betaalbare wijze hun bezittingen 
energieneutraal te krijgen. 

•  Nieuwbouw wordt gasloos. 

•  De duurzaamheidslening wordt uitgebreid. 

•  D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt voor het opzetten van stroom coöperaties om de platte daken van de 
industrieterreinen in de gemeente te benutten. 

•  Geen zonneweiden op de beste agrarische grond ter wereld zolang de daken werkeloos in de zon liggen. 

•  Gemeente stelt een routekaart op naar energie neutraal Dronten waarbij de windmolens buiten beschouwing blijven. 

•  D66 is voorstander dat we in de gemeente met waterstof gaan experimenteren, een veelbelovende energiedrager in de 
energietransitie. Dronten krijgt een waterstof opslagplaats waar energie van windmolens opgeslagen en weer onttrokken 
kan worden. Dit experiment zal aantonen hoe we in Dronten efficiënt met onze groene energie om kunnen gaan. 

•  In Nederland zijn diverse experimenten gaande met geothermie. D66 wil dat Dronten voor de schaalsprong serieus 

onderzoek doet naar de toepassing van aardwarmte. Zie verder onder Schaalsprong. 
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Groen Dronten 

Binnen de dorpen 

Dronten levert je als bewoner ook energie door een groene en gezonde leefomgeving te bieden. Een moderne 
groenvoorziening hoort hierbij. De onlangs aangebrachte beplanting langs de Zuid is hier een voorbeeld van. Als 
tuinbezitters kunnen we als bewoners een belangrijke bijdrage leveren. Naast de recreatieve functie, voorkomt groen dat 
het te warm wordt in de wijk (klimaatadaptatie). Daarnaast heeft groen in de gemeente een belangrijke functie in het 
verbinden van natuurgebieden en is het goed voor de biodiversiteit. Ook voor de afvoer van regenwater is het belangrijk dat 
er voldoende groen is in de wijken.  

•  D66 bezuinigt niet op de groenvoorziening maar ziet de beplanting als het visitekaartje van onze dorpen. 

•  Bevorderen van biodiversiteit is een hoofddoel in de planontwikkeling. 

•  De gemeente bevordert het ontstenen van de Drontense tuinen door actieve voorlichting en stimuleringsregelingen als 
groen voor stenen. Buurt initiatieven op dit vlak worden financieel gesteund. 

•  Bij gemeentelijke nieuwbouw (bv scholen) wordt het schoolplein (deels) een schooltuin die in de begroting geen sluitpost 
is. 

Buiten de dorpen 

D66 zet zich in om de groene omranding rond de dorpen te herstellen en te zorgen voor een vloeiende overgang van 
dorpsbeplanting naar de agrarische omgeving. Door rond de dorpen multifunctionele landbouw, agroforestry te bevorderen 
ontstaat er een aantrekkelijk landschap in de overgangsgebieden. Zorg voor windsingels en de verbinding met de bossen 
aan de randmeren is en blijft een D66 speerpunt. Het Europees en landelijk beleid heeft de komende jaren een grote impact 
op de ontwikkeling van het ons omringende agrarische bedrijfsleven. D66 wil alles wat in de invloedssfeer van de gemeente 
ligt mobiliseren om de noodzakelijke transities te ondersteunen met als doel een vitale toekomstbestendige landbouw 
binnen onze gemeente te ontwikkelen of overeind te houden. 

•  D66 wil dat in nauw contact met de provincie een gemeentelijke visie op het buitengebied wordt gemaakt. 

•  Vanuit overwegingen van bedrijfsvoering kan het noodzakelijk zijn erfvergrotingen toe te passen. Wij willen die alleen 

mogelijk maken onder de voorwaarden rondom erfbeplanting en energievoorziening. 

•  Wij willen ondersteuning bieden door het leveren van plantgoed voor de erven en het bebossen van overhoeken ter 
verhoging van de biodiversiteit in het buitengebied. 

•  Wij willen samen met de provincie laten onderzoeken in hoeverre een coulisselandschap kan bijdragen aan vergroting van 

de biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap. 
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•  Dronten heeft veel moderne, innovatieve en creatieve bedrijven in de agrarische sector. D66 wil de kennis uit deze sector, 

haar vertegenwoordigers en onderwijsinstellingen bundelen in een (landelijk) expertisecentrum om de noodzakelijke 
transities te ondersteunen. 

•  Het percentage biologische landbouw is in Nederland nog bedroevend laag. Wij willen dat samen met LTO wordt gekeken 
hoe we dit verder kunnen stimuleren. 

•  D66 wil dat de Gemeente Dronten zich kandideert voor een transitie expertisepunt dat denktank, vraagbaak, steun en 

toeverlaat kan zijn bij de uitwerking van de transitie in de landbouw. 

•  Dronten beschikt over een aantrekkelijk achterland langs de randmeren. Bremerbaai is een voorbeeld van een geslaagd 

initiatief. Daar kunnen we er meer van gebruiken. De integratie van landbouw en natuur kan veel actiever worden 
gestimuleerd. 

•  Toestaan van toeristisch-recreatieve activiteiten op en rond boerenerven. Verkoop lokaal agrarische producten op het erf 
ruimhartig mogelijk maken. 

•  Stimuleren van neventakken in dit gebied waarmee een vloeiende overgang ontstaat tussen pure landbouw en pure 
natuur (bossen aan de randmeren). 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 21



Een beter Dronten - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Een  
Bruisend  
Dronten 
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Een bruisend Dronten  

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Mensen 
ontwikkelen zich niet alleen op school of op hun werk, maar ook in hun vrije tijd. Sporten, bewegen, kunst, cultuur, 
uitgaan, het zijn manieren om te ontspannen en om samen te zijn. 
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Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Iedereen zou daarom moeten 
kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Een krachtige samenleving ontstaat door elkaar te helpen 
en te ontmoeten; kunst en cultuur kan daarbij een voertuig zijn. Daarom willen wij dat zoveel mogelijk Drontenaren 
enthousiasmeren voor kunst of cultuur. Geen plant kan leven zonder wortels. De Cultuurvisie uit 2015 moet wat D66 
betreft worden geëvalueerd en geactualiseerd worden. In de volgende visie willen wij meer ambitie zien.  

Land Art en kunst in de openbare ruimte 

Nergens op de wereld vind je zoveel Land Art als in Flevoland.  Dronten heeft met het kunstwerk RIFF een belangrijk 
onderdeel van het Flevolands aanbod van Land Art in haar midden. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in hun 
woonomgeving beeldende kunst kunnen ervaren. Voor de bestaande woonwijken is daarin redelijk voorzien. Bij onze 
nieuwbouwwijken en beoogde schaalsprong willen wij dat beeldende kunst een prominente plek krijgt. 

•  Wij willen meer bekendheid en promotie geven aan alle uitingen van Landschapskunst in het algemeen en het kunstwerk 
RIFF in het bijzonder. 

•  De terugkeer van de 1% regeling voor nieuwbouwwijken kan bijdragen aan nieuw aanbod van beeldende kunst in de 
openbare ruimte. 

•  Dronten beschikt over een unieke en grote collectie van de beeldende kunst van Cyril Lixenberg. Wij willen hiervoor een 
permanente aandacht genereren. 

Cultureel erfgoed 

Door wereldwijde trends gaan veel plekken op elkaar lijken. Hierdoor neemt de eigenheid af. We willen dat Dronten zich 
hieraan onttrekt en zijn eigen verhaal blijft vertellen. De prille eigenheid van Dronten moet beschermd worden. Wij willen het 
ruimtelijk erfgoed inzetten bij het vertellen van het bijzondere verhaal van Dronten, bij het benadrukken van onze identiteit 
en voor cultuurbeleving. Ook immaterieel erfgoed, zoals de 4 en 5 mei herdenking en de Meerpaaldagen zijn voor onze 
belangrijke waarden. 

•  Vrijwilligers, verenigingen en stichtingen die zich voor het cultureel erfgoed inzetten willen wij ondersteunen. 

•  Er moeten voldoende budgetten zijn voor het beheer en onderhoud van beeldende kunst (zoals die van Lixenberg). 

•  Wij willen de erfsingels behouden en herstellen. 

•  De groene omlijsting van onze woonkernen blijft behouden en wordt hersteld. 

•  Zichtlijnen als herkenbaar ruimtelijk en stedenbouwkundig erfgoed blijven zo veel mogelijk behouden. Bij nieuwe wijken 
wordt dit beleid doorgetrokken. 
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Educatie en amateurkunst 

Ieder kind maakt kennis met onze lokale cultuur, historie en kunstuitingen, bijvoorbeeld door cultuureducatie. De Meerpaal 
Kunstwerkplaats is het loket voor cultuureducatie aanbod en heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen in het primair en 
voortgezet onderwijs in aanraking te brengen met een variatie aan kunstdisciplines. Daarvoor werken zij samen met scholen 
en lokale en regionale partners. Kansengelijkheid is daarbij voor ons leidend. 

•  Wij willen deelnemen aan het nieuwe Flevolandse programma CultuurPlus zodat er de komende vier jaar extra (financiële) 
mogelijkheden zijn voor scholen om cultuuronderwijs in te zetten dat aansluit bij de behoeften en wensen van de school. 

•  Onderzoek naar de aanstelling van een Cultuurcoach die de noodzakelijke verbindingen creëert tussen inwoners, 
onderwijs en maatschappelijke instellingen. Hierbij kan worden gekeken naar de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling 
Combinatiefuncties/BRC. Deze cultuurcoach kan samen met de Cultuurmakelaar van de Meerpaal de cultuureducatie 
versterken. 

•  In het kader van Kansengelijkheid willen wij het aanbod cultuureducatie uitbreiden naar de Kinderopvang en Voorschoolse 
en Vroegschoolse Educatie. 

•  D66 wil dat amateurkunst blijvend wordt ondersteund. 

Festivals en evenementen 

Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de 
sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld muziek of toneel. Festivals vormen een belangrijk onderdeel van ons DNA. Wat D66 
betreft krijgen festivals daarom meer ruimte, zeker als diverse kunst- en cultuuruitingen samenkomen. Dat geldt tevens voor 
evenementen, waarbij dikwijls lokale initiatieven voor onze inwoners een aantrekkelijk aanbod weten te genereren. 

•  De LowLands locatie in Biddinghuizen kan doorontwikkelingen als Nationaal evenemententerrein met een permanente 

status. 

•  Wij willen inzet vanuit de gemeente bij het bemachtigen van extra festivals (bij voorkeur niet geluid dragend). 

•  D66 wil nieuwe initiatieven op het gebied van festivals en evenementen stimuleren waarbij gedacht kan worden aan 
bostheaters of andere openluchtvoorstellingen. 

•  Om in de zomer cultuur aan te kunnen bieden in een inspirerende omgeving wil D66 een openluchttheater in ’t Wisentbos 
ontwikkelen. 
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De Meerpaal en de Bibliotheek 

De Meerpaal is het culturele hart van Dronten. Als centrum voor kunst, cultuur en welzijn biedt zij voor vele bewoners 
houvast. 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 kernen haar rol blijft vervullen. 
Bibliotheken in de dorpen nemen, juist met het oog op de geletterdheid en eenzaamheidsbestrijding een steeds 
belangrijkere schakelfunctie in.  

•  Laaggeletterdheid wordt in de gemeente Dronten verder teruggedrongen en actief bestreden. 

•  Er wordt niet bezuinigd op de FlevoMeer bibliotheek en de transformatie naar centrum voor informatie, educatie en 

integratie wordt ondersteund en gefaciliteerd.  
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Sport en bewegen 

Sporten en bewegen zijn cruciaal om onze gezondheid te verbeteren en het voorkomen van ziektes. Sport geeft mensen 
zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen in de samenleving. Het is een belangrijke voorwaarde voor een 
gezond en lang leven.  

Sport is voor iedereen 

Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of 
zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. 

•  D66 wil dat Dronten zich inspant om mensen te laten deelnemen aan sport en bewegen. Financiële drempels voor 
huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten moeten verminderd worden.  

•  Kinderen met een beperking moeten samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Dit betekent 

werken aan betere toegang van mensen met een beperking tot sportverenigingen en het ondersteunen van de verenigingen 
en hun vrijwilligers hiervan door Dronten. 

Toekomstbestendig sportklimaat 

Sportverenigingen zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud, en voor mensen met verschillende achtergronden. De 
gemeente Dronten kent een rijk verenigingsleven. We zien dat verenigingen het steeds lastiger krijgen om voldoende 
vrijwilligers op de been te krijgen. Dit leidt tot hogere kosten voor de verenigingen en hun leden. Hierdoor wordt de drempel 
om in verenigingsverband te sporten ook hoger.  

•  In het sportbeleidsplan “Sport in Bewegen” wordt aangegeven dat ongeveer een kwart van de verenigingen in Nederland 
voldoet aan de omschrijving ‘vitaal’.  Een vitale vereniging heeft haar eigen organisatie op orde, zorgt voor regulier 
sportaanbod en vervult daarnaast een bredere maatschappelijke functie. Vitale verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid 
van Dronten. Deze maatschappelijke bijdrage wordt in kleinere kernen nog verder versterkt. We willen daarom dat Dronten 
meer inzet doet op het ondersteunen van sportverenigingen om zich te ontwikkelen tot vitale organisaties. 
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Verduurzamen sportaccommodaties 

De sportaccommodaties vormen een belangrijk onderdeel van het algemeen voorzieningenniveau in de gemeente. De 
buitensportaccommodaties zijn veelal in beheer bij de gemeente Dronten.  

•  De komende jaren worden de kleedkamers van de buitensportaccommodaties gefaseerd overgedragen aan de 

desbetreffende sportverenigingen. D66 wil dat volstrekt duidelijk is hoeveel invloed vanuit de gemeente blijft op het beheer, 
exploitatie en onderhoud van de accommodaties. Duurzaamheid is daarbij voor ons een belangrijk punt. 

Samenwerking tussen verenigingen 

Samenwerking kan tot grote synergievoordelen leiden. Dat kan in ondersteunende zin, maar ook als het gaat om het gebruik 
van accommodaties. 

•  D66 wil dat Dronten het samenwerken met en tussen verschillende sportverenigingen stimuleert. Het samenwerken met 
andere sportverenigingen kan op veel verschillende manieren en levert veelal direct voordelen op. Zo kan een gezamenlijk 
sportaanbod worden ontwikkeld voor jeugd, hun ouders en/of ouderen of kunnen accommodaties duurzaam ontwikkeld 
worden waarbij buiten en binnensporten worden gecombineerd.  

Bewegen centraal op de tekentafel 

De Schaalsprong is voor ons zo belangrijk dat we in dit verkiezingsprogramma hieraan apart aandacht hebben geschonken. 
Hoe je een woonwijk ontwerpt, maakt nogal verschil. Met alleen maar parkeerplaatsen en bushaltes bij de 
sportaccommodaties? Of juist met fietspaden, wandelroutes en skeeler- en mountainbikeroutes?  

•Wij kiezen voor een aantrekkelijke bereikbaarheid van sportaccommodaties in nieuwe wijken. 

•D66 Dronten wil dat bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken ‘gezondheid’ onderdeel wordt van een Omgevingsplan en 
bouwplannen van de gemeente.  
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Goed  
Onderwijs  

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 29



Een beter Dronten - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Goed onderwijs  

Goed onderwijs begint bij gelijke kansen. School is een plaats waar kinderen de wereld kunnen ontmoeten en verkennen 
en zichzelf in relatie tot die wereld kunnen ontmoeten en verkennen. De samenleving heeft veel verwachtingen ten 
aanzien van het onderwijs. Veel van die verwachtingen zijn legitiem maar de afgelopen jaren is de druk op het onderwijs 
om aan al die verwachtingen te voldoen toegenomen. Daar komt nog bij dat sommige verwachtingen, zoals ‘gelijke 
kansen’ of ‘goed burgerschap’ redelijk klinken maar de ontwikkelingen in de samenleving de andere kant op gaan. Het 
zijn opdrachten voor de scholen maar niet exclusief alleen voor hen.  

Onderwijs moet niet alleen opleiden voor het werk, het moet opleiden voor het leven. De school is echter niet de klusjesman 
van de samenleving. De vraag is eerder wat voor samenleving de school nodig heeft. Wat is nodig om goed onderwijs te 
realiseren? Wat zijn daarbij de maatschappelijke waarden en uitgangspunten? Voor D66 Dronten zijn dat kansengelijkheid, 
zelfredzaamheid, talentontwikkeling en inclusie. D66 Dronten wil toekomstgericht onderwijs en dat vraagt om 
samenwerking, moderne voorzieningen en gerichte ondersteuning maar ook een visie op onderwijs in relatie tot de 
samenleving.  

Het vraagt ook om een visie op onderwijs en kansengelijkheid. Wat D66 Dronten betreft heeft kansengelijkheid van doen 
met de waardering van vakmanschap en ambacht en de kans om talenten aan te spreken, zichtbaar te maken en te 
ontwikkelen. 
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Ontwikkelen van talent begint bij goed onderwijs 

Kinderen leren op school maar ook buiten schooltijd. Ze leren ook thuis, bij de kinderopvang, de sportclub of de 
muziekles. Als kinderen buiten schooltijd mee kunnen sporten, de natuur kunnen beleven of kunnen genieten van kunst 
en cultuur wordt hun leefwereld versterkt en verbreed, talenten worden aangesproken, ontwikkeld en zichtbaar 
gemaakt. Maar niet alle kinderen kunnen profiteren van de rijkdom van hun leefomgeving.  

Een (kans)rijke schooldag 

Een dag bij de educatieboer, een bezoek aan een toneelvoorstelling, een dag aan de slootkant met een bioloog, een 
moestuin onderhouden, boeken lenen bij de bibliotheek, een dag met een ondernemer op pad of maatschappelijke stages. 
Daarmee is een dag van een kind rijker te maken. Dat kan met een verlengde schooldag of activiteiten bij de kinderopvang. 
Hiermee kan kansengelijkheid worden verbeterd. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale 
verenigingen, instellingen en organisaties. Een gemeente kan deze partijen helpen door te verbinden en te ondersteunen. 
Juist nu hebben kinderen dit steuntje in de rug nodig.  

•  Wij vinden dat interdisciplinair onderwijs bij de 21ste eeuw hoort. Door dit lokaal te ondersteunen richten wij een Lokaal 
Educatie Platform op waarin alle educatieve initiatieven zichtbaar zijn en elkaar ondersteunen en aanvullen. Zo zorgen wij 
voor een complete vorming van de scholieren en maken wij ze klaar voor een kansrijke toekomst. 

•  Cultuur is een belangrijke factor in de vorming van kinderen. Cultuurcoaches kunnen bijdragen aan de rijke schooldag 
door onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bij elkaar te brengen. De cultuurcoach stimuleert de deelname aan 
cultuur en verbindt met andere sectoren. Zodoende garanderen wij een brede vorming voor elk kind in Dronten. 

•  Wij vinden onderwijs vanuit de gedachte van De Gezonde School belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid van 
kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Een gezond 
kantine-aanbod kan bijdragen om gezonder te kiezen.  
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Een goede start voor een nog betere toekomst 

De eerste jaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling. Een plek waar kinderen zich spelend kunnen 
ontwikkelen en waar ze een kansrijke start krijgen. Er is een grote versnippering in de ondersteuning van jonge kinderen en 
hun ouders, in aanpak, doelstellingen, financiering, verantwoordelijkheid en toegang. Bovendien sluiten op dit moment 
opvang en onderwijs onvoldoende aan op het drukke leven van een jong gezin. Door de huidige kinderopvang, de 
voorschoolse educatie en de peuterspeelzaal te laten samenwerken kunnen kinderen samen opgroeien en leren van elkaar. 
De samenwerking met onderwijs en jeugdhulp past daar ook bij.  

•  Om een goede start te krijgen hebben kinderen continuïteit nodig. D66 wil deze continuïteit bieden door het realiseren 
van een doorlopende ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Op deze manier bieden wij kinderen houvast 
en garanderen wij een soepele overgang naar het vervolgonderwijs. 

•  Breng opvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) samen, zodat alle kinderen hier recht op hebben en samen op 
kunnen groeien. 

•  Zie het voorschoolse aanbod als een basisvoorziening: Zorg dat alle kinderen kunnen profiteren van de voordelen van 
vroege kinderopvang en integrale kind voorzieningen, zo veel mogelijk op dezelfde locatie, met dag-arrangementen en 
ruime openingstijden. Betrek ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen om het effect van VVE te vergroten. 

•  Laat daarbij onderwijs, de buurtsportcoaches, de Kunstwerkplaats, natuureducatie IVN, FlevoMeer bibliotheek, Jeugdzorg 
en Welzijn belangrijke partners zijn. 

We laten iedereen vrij maar niemand vallen 

Juist op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp is het nodig te werken aan kansengelijkheid. Kinderen hebben een goede 
start nodig maar ook kinderen die struikelen in het onderwijs verdienen een tweede kans. Net als bij de kinderen moet het 
credo zijn: wat zijn de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Kinderen moeten in Dronten veilig, gezond en gelukkig 
opgroeien. Dit is nodig om kinderen te laten ontwikkelen en te laten leren. De kinderopvang en de scholen zijn plekken waar 
signalen voor extra behoeften worden opgevangen. De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp helpt om de leefwereld 
van kinderen te versterken maar moet er niet toe leiden dat leerkrachten en docenten zorgverleners worden. 

•  Ouders en leraren moeten er niet alleen voor staan en ondersteund worden door een goed toegerust basisteam. 

•  Wij willen een actief beleid dat gericht is op het leerrecht van ieder kind. Dat een kind thuis zit omdat er geen passend 
onderwijs is moet met alle macht worden voorkomen. 
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De school van de toekomst 

In de huidige tijd is het levenslang leren van groot belang geworden. Wij willen dit ondersteunen door mensen hier de kans 
voor te geven. Scholen van de toekomst zijn scholen die duurzaamheid prediken. In Dronten willen wij extra aandacht voor 
een integrale aanpak van onderwijs en ruimte voor extracurriculaire activiteiten. Het is van groot belang dat de jeugd wordt 
voorbereid op een digitale wereld. Daarnaast wordt er van scholen verwacht flexibel om te kunnen gaan met verschillende 
vormen van les geven, dan wel online, dan wel fysiek. D66 Dronten ziet graag dat nieuwe schoolgebouwen ook die 
flexibiliteit bieden.  

•  Toekomstgerichte scholen zijn ingericht met oog voor gezondheid en duurzaamheid. 

•  Bij nieuwbouw moet flexibiliteit en multifunctionaliteit de uitgangspunten zijn zodat er ingespeeld kan worden op groei en 
krimp en de mogelijkheid om onderwijsruimtes geschikt te maken voor andere functies.  Met het oog op de toekomst 
moeten Integrale Kind Centra (IKC) de norm worden. De gemeente Dronten kan de ambitie van schoolbesturen hiervoor 
vertalen in (financiële) ondersteuning. 

•  In het kader van passend onderwijs moet bij nieuwbouw of verbouw rekening gehouden worden met kinderen met een 
extra ondersteuningsbehoefte. 

•  Indelingsflexibiliteit is bij nieuwbouw uitgangspunt. 

•  Nieuwbouw kan niet zonder avontuurlijke groene buitenruimten die voldoen aan de eisen van klimaatadaptatie. 

•  Bij nieuwbouw wordt er circulair gebouwd en is “nul op de meter” uitgangspunt. 

•  De gemeente neemt (mede)verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van scholen. Wij willen zonnepanelen op alle 
schoolgebouwen. 

De arbeidsmarkt veranderd razendsnel. Beroepen verdwijnen en komen. Dat vraagt om een goede aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt maar ook méér onderwijs op de arbeidsmarkt. In de loopbaanontwikkeling en om- en bijscholing 
kunnen nog stappen gezet worden. Hoewel ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling heeft de gemeente 
hierin een rol. De gemeente kan zorgen voor een overzichtelijk en gestroomlijnd aanbod aan voorzieningen en regelingen tot 
een leven lang ontwikkelen. 

•  Wij willen laaggeletterdheid bestrijden door versterking van het samenwerkingsinitiatief Samen Werken aan Geletterdheid. 

•  Door het Leerwerknetwerk project te verstevigen, uit te breiden en te koppelen aan regionale initiatieven willen wij het 
Leven Lang ontwikkelen bevorderen. 
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Democratie en burgerschap  

Democratie is gebaat bij inwoners die zich betrokken voelen bij de samenleving en zich in kunnen leven in de positie van 
een ander en respectvol gedrag ten aanzien van anderen vertonen.  Democratie gaat ook over keuzes maken en 
compromissen sluiten. Zo hebben grondrechten als vrijheid van meningsuiting en niet discrimineren gevolgen voor de wijze 
van omgaan met elkaar in het dagelijkse leven. De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat 
kinderen en jongeren zich hiervan bewust zijn.  

•  Wij willen dat er meer structurele aandacht komt voor democratisch burgerschap. Kennis over de werking van democratie 
en democratische vaardigheden zijn onmisbaar voor volwaardige participatie. 

•  Leer kinderen en jongeren over democratie op de plekken waar ze het ervaren; hier kan ook ik het verschil maken. 
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Blijven leren in Dronten 

Veel talent vertrekt uit Dronten om te studeren en keert veelal niet meer terug. D66 wil zich inzetten om talent te 
behouden in Dronten. Zodoende verbeteren wij ons vestigingsklimaat en leggen wij de basis voor Brainport Flevoland. 
Gewoon in Dronten, omdat het kan.  

Studentenstad Dronten  

In Dronten hebben wij al een tijdje een hbo, daarnaast is er ook een mbo bijgekomen bij het station. Bij deze toename van 
studenten hoort ook een duidelijke visie. D66 als onderwijspartij wil onderwijs ondersteunen en uitbreiden. 

•  Bij uitbreiding hoort een sterke campus bij de Aeres hogeschool. De studenten ontmoeten elkaar dan veelvuldig ook naast 
de colleges. Op die manier garanderen wij genoeg plekken voor de studenten en faciliteren wij intellectuele kruisbestuiving 
buiten de collegebanken. 

•  In Dronten is de dichtstbijzijnde universiteit een uur reizen. D66 is van mening dat dit te lang is. Onze agrarische sector is 
sterk; laten wij onze kennis gebruiken om een samenwerkingsverband aan te gaan met “groene” universiteiten waardoor een 
doorlopende leerlijn ontstaat en talent voor ons behouden blijft. 

•  Het mbo-onderwijs is gebaat bij praktijk. In Dronten hebben wij veel bedrijvigheid, laten wij gebruik maken van deze 
bedrijvigheid en het mbo verbinden met de vele bedrijven die Dronten rijk is. Zodoende zorgen wij ervoor dat mbo 
studenten in Dronten niet ver hoeven te reizen voor hun stage. Dronten profiteert van het talent dat hier reeds aanwezig is. 

•  Bij studenten binden aan een stad hoort ook een studentikoos sfeertje. D66 ziet kansen om de sfeer voor studenten te 
verbeteren. Op die manier maken wij van Dronten een fijne plek om te studeren en te wonen.  
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Iedereen  
Doet mee  
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Iedereen doet mee 

Je leven in eigen hand nemen in een vrije en rechtvaardige samenleving. Een volwaardig leven leiden door een leven 
lang ontwikkelen, mee te doen en niet aan de kant blijven staan.  Vrijheid van mensen wordt gerespecteerd en vrije 
keuzes worden mogelijk gemaakt.  

We staan niet alleen voor meedoen maar ook voor kansen voor iedereen. In Dronten willen we een samenleving zijn waarin 
álle mensen, jong en oud, met of zonder beperking, en onafhankelijk van culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, geaardheid 
en talenten, meetellen en mee kunnen doen. Wat de overheid over zorg beslist raakt mensen vaak direct. Iedereen heeft wel 
eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. Niet alleen waar het gaat om de ‘fysieke zorg’. 
Het gaat ook om geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp en schuldhulpverlening. De laatste jaren zijn veel zorgtaken naar 
de gemeente gegaan, een zware opgave omdat het met minder middelen moest.  
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Omzien naar elkaar  

Dronten staat als samenleving voor de uitdaging om het samen voor elkaar te krijgen en het  voor onze inwoners ook écht 
mogelijk te maken. Denken vanuit en met bewoners en niet vanuit beleid. 

•  Cohesie in de wijk wordt bevorderd door het stimuleren van activiteiten van bewoners. 

•  De bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk thema voor D66. 

•  Vroegtijdig signaleren van onveilige thuissituaties moeten een speerpunt zijn in het sociaal domein. 

Je leven in eigen hand nemen 

D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Bewoners moeten zoveel 
mogelijk betrokken zijn bij de invulling van de ondersteuning en hun eigen plan. Ondersteuning en zorg is het prettigst met 
een grote rol voor mensen dichtbij maar we moeten daarbij oppassen dat we niet een te zwaar beroep doen op het eigen 
netwerk van inwoners. 

•  Geletterdheid geeft inwoners de kans grip te krijgen op hun leven. 

•  D66 wil dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Het vertrouwde woonhuis is goed voor het 
welbevinden van mensen. 

•  Gebouwen en voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen; letterlijke- en figuurlijke drempels moeten weggehaald 
worden.  

Voorkomen 

Voor alle zorg en hulpverlening geldt: voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen en dus willen we inzetten op 
preventie. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente. Door het vergroten van zelfredzaamheid en het inzetten van het 
sociale netwerk, blijft zorg, voor wie dat écht nodig hebben, toegankelijk en betaalbaar. In Dronten vinden we het belangrijk 
dat kinderen gezond en kansrijk opgroeien en zich kunnen scholen en ontwikkelen. En elk kind heeft het recht zich 
beschermd te weten bij onveiligheid. Onvoldoende zelfredzaamheid gaat dikwijls gepaard met het opbouwen van schulden. 
OFW, De Meerpaal en de gemeente dienen afspraken te maken over vroegsignaleren en voorkomen van niet oplosbare 
situaties. 

•  Vroegtijdige hulp bij schuldproblemen kan erger voorkomen. 

•  Door goede en tijdige voorlichting kunnen verslavingen voorkomen worden. 

•  Organisaties de gezondheid stimuleren door beweging en gezonde voeding worden gesteund. 

•  De ondersteuning op de scholen voor leerlingen waarbij het opgroeien niet vanzelf gaat moet snel  en adequaat worden 
ingezet. 

•  Armoede onder kinderen heeft schadelijke effecten op het opgroeien en moet bestreden worden. 
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Dronten verdient 
beter 
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Dronten verdient beter 

Een financieel sterk Dronten is een beter Dronten. De gemeentelijke financiën zijn de hoeksteen van de samenleving, 
met dat geld houden wij de groenvoorziening netjes en zorgen wij dat iedereen een kans heeft in onze gemeente. De 
invulling van het financiële is echter voor iedereen anders. D66 pleit voor een verstandig financieel beleid met de 
mogelijkheid om geld te besteden aan dingen die er echt toe doen. 

De verdergaande decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat gemeentes steeds meer zelf moeten bekostigen. Dit brengt ook 
verdergaande vrijheid met zich mee. De gemeente kan hierdoor meer haar eigen koers bepalen op het gebied van de 
uitgaven. Echter is het ook zo dat het Rijk niet meer geld beschikbaar stelt voor de gemeentes. Door dit feit moeten er harde 
keuzes worden gemaakt. D66 wil dat iedereen in Dronten mee kan blijven doen, daarom willen wij een sociaaleconomisch 
beleid met ruimte voor iedereen. Op die manier laten wij niemand vallen maar iedereen wel vrij in hetgeen hij of zij wil doen. 
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Solide financieel beleid 

D66 zet zich in Dronten altijd in voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld 
omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan. We zijn niet bang om te hervormen en slim te 
bezuinigen op beleid dat onnodig of niet effectief is. Zo creëren we ruimte om te investeren. Het is goed om met zekere 
afstand te kijken naar welke middelen waarnaartoe gaan. We zien daarentegen ook dat het door andere partijen wordt 
aangegrepen om langs deze weg te bezuinigen op het voorzieningenniveau. In dit verkiezingsprogramma hebben wij 
nadrukkelijk een aantal posten opgenomen waarop wij niet willen bezuinigen.   

•  We stimuleren een kostenbewuste omgang van gemeentelijk geld bij het ambtelijk apparaat. Als binnen een 
beleidsprogramma teveel geld wordt uitgegeven, moet dat binnen het programma worden opgelost. Dronten is echter 
servet, noch tafellaken qua omvang. Wij vinden het belangrijk dat op afzienbare termijn een discussie plaats vindt over de 
balans tussen de enorme uitdagingen waarmee we te maken krijgen (zoals de schaalsprong) en het salarisgebouw van het 
ambtelijk apparaat. 

•  Belastingen zijn wat D66 betreft immer gekoppeld aan de kosten die hiervoor worden gemaakt. Wij zijn geen voorstander 
van het heffen van belastingen om daarmee de algemene middelen te vergroten. Daarom heeft D66 ook ingestemd met 
afschaffing van de Hondenbelasting. 

•  Mocht de landelijke politiek gemeenten meer ruimte geven voor lokale belastingen, dan verdeelt D66 de lasten eerlijk. Dit 
zal zeker geen vrijbrief zijn voor hogere belastingen louter omdat het mag. 

•  Voor de afvalstoffenheffing gaan wij uit van De Vervuiler Betaalt. In de praktijk lijkt dit zich te ontwikkelen tot Diftar. Diftar 
is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden of rechtspersoon geregistreerd wordt hoeveel en wat 
voor een soort afval wordt ingeleverd. Wij hebben zorgen over de privacy rond Diftar en willen garanties daarover bij de 
invoering daarvan. Ook willen wij dat bij invoering gezorgd wordt dat het niet leidt tot ontwijken van kosten door afval te 
dumpen. Kortom; de gemeente moet actief onderzoeken hoe Diftar zo doeltreffend mogelijk kan worden ingevoerd. 

Van korte naar lange termijn 

Subsidies die de gemeente geeft zijn vrijwel altijd van tijdelijke aard. De primaire functie van subsidies is dan ook een 
“aanjaageffect”, de gemeente geeft het eerste zetje zodat daarna andere organisaties het kunnen oppakken. D66 is 
voorstander van “aanjaagprojecten” waarbij er lokale initiatieven tot bloei kunnen komen. 

•  De gemeente geeft subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het bereiken van positieve maatschappelijke effecten. Het 
weerbaar maken van de maatschappij en het creëren van kansengelijkheid is een voordeel waar de hele gemeente van 
profiteert. 

•  Als een project erg succesvol blijkt en instap van organisaties uitblijft, kan de gemeente inspringen om de subsidie te 
verlengen met een bijkomend doel om in de tussentijd partners te vinden. 

•  D66 Dronten pleit verder voor totale transparantie over verstrekte subsidies. Met dit in het achterhoofd garanderen wij 
behoorlijk bestuur ten aanzien van het verstrekken van subsidies. Verder moeten de resultaten inzichtelijk en voor iedereen 
duidelijk zijn. 
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•  Omdat subsidies worden verstrekt met gemeenschapsgeld zou fraude erg pijnlijk zijn. D66 wil misstanden voorkomen en 
fraude met subsidies stevig aanpakken. 

Reserves en accommodaties 

Wij zien spanning tussen de omvang van onze reservepositie en het accommodatiebeleid. In het bijzonder rond 
onderwijsinstellingen. Wij zien eigendom van vastgoed niet als een kerntaak van de gemeente. Maar wij zijn wel 
verantwoordelijk voor huisvesting op het gebied van sport, cultuur, zorg, welzijn en onderwijs. Dit wordt verwoord en 
verantwoord in het accommodatiebeleid. De financiering daarvan vindt plaats vanuit de reserves. De raad kan vanuit zijn 
kaderstellende rol besluiten tot het instellen, opheffen en muteren van reserves. De praktijk is dat het college dit voorlegt 
aan de raad. Nadien kan dan blijken dat voor een onderwijsinstelling te weinig reserve is opgenomen.  

•  D66 wil dat de raad nadrukkelijker in positie komt om een eerder gegeven bestedingsdoel te wijzigen. 

•  D66 wil de omvang van de Algemene Reserve naar beneden bijstellen. De bufferfunctie van de reserve is doorgeschoten; 
het weerstandsvermogen is overdreven groot. Hierdoor blijven potentiële investeringsgelden in de kluis liggen. 

Bestuurlijke vernieuwing 

In Dronten heeft een experiment plaats gevonden met een ideeënmarkt. Helaas kwam dit niet goed uit de verf. Wij willen 
een motiemarkt op basis van ideeën van onze inwoners en daarvoor een structureel budget per jaar reserveren voor een 
soepele uitvoering ervan. 
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Ruimte om te 
wonen 
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Ruimte om te wonen 

Dronten zet in op een ‘schaalsprong’ en wil groeien tot een gemeente van tussen de 65.000 en 70.000 inwoners. 
Hiervoor zijn duizenden extra woningen nodig. Wat D66 betreft kan deze groei niet alleen bestaan uit groei in aantallen 
maar gaan we voor een hoge kwaliteit die past bij Dronten. We willen dat er ruimte blijft voor groen en water, met oog 
voor de sociale functies in de buurten en de omgeving verduurzamen zodat Dronten een leefbare gemeente blijft. We 
willen de diversiteit in het aanbod fors vergroten. Er moet meer en flexibeler op woningbehoeften worden ingespeeld. 
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Schaalsprong 

De beoogde schaalsprong zal voor Dronten grote gevolgen hebben en….toch weer niet. Doelstelling van D66 is het 
karakter van onze dorpen niet verloren te laten gaan. Een uitbreiding van deze omvang vraagt om heel zorgvuldige 
keuzes. Het is vanwege de grote belangen dat we hebben gekozen voor een apart hoofdstuk over de schaalsprong in dit 
verkiezingsprogramma. 

Woonvisie 

In de Woonvisie 2016 – 2021 zijn de kernwaarden van het wonen in Dronten beschreven. Kernwaarden die behouden 
moeten blijven en wat D66 betreft zelfs nog wat ambitieuzer mogen worden. De Woonvisie biedt een “kompas” voor de 
opgaven waarmee wordt aangegeven hoe wordt aan gekeken tegen de opgaven in het woonbeleid en de doelen die het 
college wil bereiken. De Visie getuigt van grote ambities die echter slechts ten dele zijn gerealiseerd. Wij vinden een vorm 
van visie op dit onderwerp noodzakelijk, maar willen veel meer flexibiliteit zien in de uitvoering. De vraag is zelfs of een 
Woonvisie flexibiliteit bevordert of in de weg staat. De woningmarkt blijkt de laatste decennia een markt met grote 
schommelingen, tekorten, prijsopdrijving en andere verstorende elementen. Meer regie, optimale flexibiliteit en maatwerk 
zijn dan de oplossingen.  

•  D66 wil bij de uitvoering een betere betrokkenheid en controlerende bevoegdheid van de raad. 

•  Er wordt te weinig geanticipeerd op de toekomst. De Gilden en het Palet zijn nagenoeg voltooid. De plannen voor het 
Hanzekwartier bevatten veel appartementen. De komende jaren komen meer dan 500 appartementen op de markt. Dat 
vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. De vraag naar grondgebonden woningen was en is veel groter dan de vraag naar 
appartementen. Er is vooralsnog geen zicht op een woningbouwlocatie waar grote aantallen grondgebonden woningen 
kunnen worden gerealiseerd. D66 wil een “Deltaplan” voor extra woningbouw en op een zo kort mogelijke termijn. 

•  D66 wenst een permanent aanbod van vrije sector kavels (met een vrije omvang van m²). 

•  Wij willen flexibel op vraag en aanbod kunnen reageren. Nu een ernstig tekort aan woningen ontstaat moet Dronten in 
staat zijn fors in aantallen woningen op te schalen. 

•  D66 vindt het belangrijk om alle soorten van woonmilieus en -types te faciliteren of zelfs aan te jagen. Dat betekent dus 
ook ruimte voor Tiny Houses, (grondgebonden) seniorenwoningen of -hofjes, waterwoningen, studentenwoningen, 
starterswoningen, etc. 

•  De drie kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant hebben door de jaren heen een eigen identiteit verkregen. Wij 

willen meer inspelen op die identiteit en willen daarover dan ook een visie zien. Naast een beschrijving van het specifieke 
karakter van de dorpen willen wij daarin zien om welke voorzieningen dit vraagt en wat dat betekent voor de behoefte aan 
woningbouw. 
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•  D66 vindt dat een uiterste inspanning moet worden geleverd om betaalbare huisvesting voor onze kinderen te creëren 
opdat zij hun toekomst ook in Dronten kunnen opbouwen. 

•  Wij streven 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. 

•  De huisvesting van bijzondere doelgroepen (studenten, arbeidsmigranten, statushouders) is de laatste jaren beter onder 
de aandacht gekomen. D66 wil dat daar nog een tandje bij wordt gezet en de regie nog voortvarender wordt voortgezet. 

•  Bij arbeidsmigranten huisvesting onderscheiden wij twee typen: huisvesting voor arbeidsmigranten die louter (op het land) 
seizoensarbeid verrichten en arbeidsmigranten die structureel in de verwerkende agrarische industrie of dienstverlening 
werkzaam zijn. D66 wil dat de gemeente onderzoekt hoe deze de huisvesting van deze groepen het beste kan faciliteren. 

Stedenbouwkundige visies en kwaliteitsbewaking 

D66 heeft de voorgaande jaren veel kritiek uitgesproken op de kwaliteit van hetgeen wordt gebouwd. In het bijzonder bij de 
bouw van appartementen ontbreekt ambitie. Wij willen geen zesjescultuur, maar gaan voor een negen of tien.  

•  Hetgeen nu wordt gebouwd staat er hopelijk de komende eeuw nog steeds. Dat geeft een verantwoordelijkheid voor de 

huidige generatie om volgende generaties niet op te zadelen met matige beeldkwaliteiten. Wij willen de komende periode in 
samenspraak met andere partijen in de raad hogere ambities afdwingen. 

•  D66 wil dat alleen ontwikkelaars projecten wordt gegund die werk maken van die extra verantwoordelijkheid. 

•  Wij willen dat de gemeente sneller tot ontbinding van ontwikkelovereenkomsten overgaat bij niet of slecht presterende 
ontwikkelaars. 

•  Bij Dronten passen geen grote megalomane projecten. D66 heeft een voorkeur voor kortlopende dynamische 
woningbouwprojecten. 

•  Het ontbreekt aan stedenbouwkundige visies over de entrees van de dorpen. Wij willen de stedenbouwkundige kwaliteit 
van de entrees minimaal continueren en liefst nog verder versterken. Wij willen geen ontwikkelingen die de kwaliteit of de 
beleving daarvan verminderen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 46



Een beter Dronten - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Duurzaamheid 

Na het Klimaatakkoord van Parijs zijn de ambities in Europa fors aangescherpt. De Green Deal is door de Commissie omarmt 
en zal van grote invloed zijn op Nederland.  

•  D66 vindt dat, eventueel in regionaal verband, optimaal van Europese en landelijke subsidies of investeringsbijdragen  
gebruik wordt gemaakt. 

•  OFW heeft het afgelopen decennium haar verantwoordelijkheid genomen bij het verduurzamen van de woningvoorraad. 
Wij vinden dat OFW dit zou moeten continueren. Daarnaast mogen de prestatieafspraken met OFW wel wat ambitieuzer 
worden als het gaat om sociale nieuwbouw. 

•  De duurzaamheidsleningen van de afgelopen jaren zijn uiterst succesvol geweest. D66 wil de  duurzaamheidsleningen 
voor woningeigenaren ook in de komende jaren continueren.  

•  D66 wil dat alleen projectontwikkelaars  projecten worden gegund die ambitieuzer zijn op het gebied van duurzaamheid of 
circulariteit dan de landelijke normen van hen vragen. 

•  Nieuwe wijken zijn klimaat adaptief, zijn goed ontsloten voor het langzaam verkeer en stralen passie en ambitie uit. 

Zorgwonen 

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners die zorgafhankelijk worden in onze kernen kunnen blijven wonen. En liefst ook in 
hun eigen woning. D66 heeft in een 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 de Blijverslening wordt gecontinueerd. 

•  D66 ziet een behoefte aan mantelzorgwoningen in de achtertuin van woningen. Ook zien wij een behoefte aan meerdere 
gezinnen onder één dak met als doel mantelzorg te leveren. Wij willen op korte termijn regelgeving schrappen die dergelijke 
ontwikkelingen in de weg staat. 
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Een bereikbaar 
Dronten is een 
beter Dronten  
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Een bereikbaar Dronten is een beter Dronten  

Dronten is erg centraal gelegen in Nederland. Met de komst van het station is de bereikbaarheid alleen maar 
toegenomen, maar we zijn er nog niet. Er is nog veel te verbeteren aan de infrastructuur. Met het oog op de 
schaalsprong die Dronten gaat doormaken is een visie onmisbaar.  

Dronten is vanaf vele manieren te bereiken; per bus, trein, auto en wellicht later ook het vliegtuig (via Lelystad). D66 pleit 
voor een goede aansluiting van de verschillende vervoer mogelijkheden. Het liefst ziet D66 dat onze inwoners kiezen voor 
de groenste optie. Investering in openbaar vervoer ligt deswege voor de hand. De bereikbaarheid van omliggende 
gemeenten brengen verdere voordelen met zich mee, zij kunnen gebruik maken van ons prachtige winkelcentrum en ons 
spoor.  

Het spoor dat wij hebben kan echter wel een upgrade gebruiken. Het kleine aantal treinen dat er rijdt en voornamelijk 
sprinters sluit niet aan op de groeiambitie van onze gemeente. D66 Dronten pleit dan ook voor de komst van een intercity 
zodat de overstaptijd teniet wordt gedaan en de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd.  

Dronten staat verder bekend om haar mooie fietspaden. Wij willen deze traditie doorzetten en waar nodig verbeteren. 
Aandacht voor naar schoolgaande kinderen hoort hier ook bij. Het grote aantal rotondes is goed voor de doorstroming maar 
creëert ook hier en daar gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente moet oog hebben voor deze gevaren en waar nodig 
deze plekken aanpakken. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 49



Een beter Dronten - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Openbaar vervoer als pijler van goede bereikbaarheid 

Dronten kent veel forensen. De trein is bij uitstek onze snelle ‘’verbinder’' met de Randstad en de kennisregio Zwolle.  
Verdergaande verbetering van ons station is nodig willen wij onze bereikbaarheid nog verder uitbreiden. 

•  D66 wil het NS-station uitbreiden met meer voorzieningen; zo wordt het station een ontmoetingsplek en past het geheel 
beter bij een stad van onze omvang. 

•  Een intercity verbinding met de Randstad en het Noorden maakt Dronten in één klap een stuk bereikbaarder.  De grootste 
winst op het gebied van mobiliteit is volgens D66 hier te halen. 

•  De regionale bussen moeten blijven rijden. Dronten is een grote gemeente bestaande uit verschillende kernen. De 
bereikbaarheid tussen deze kernen onderling is van groot belang voor de samenhang in onze gemeente. De bereikbaarheid 
van omliggende gemeenten idem. 

Bereikbaarheid voor het wegverkeer 

De bereikbaarheid van Dronten houdt te wensen over. Voor één van de grote knelpunten is een oplossing gevonden. De 
Roggebotsluis / Ketelsluis is verplaatst en er komt een nieuwe en hogere brug over het water. We zien echter dat de 
Hanzeweg in de zomer, maar ook bij verkeerscongesties op de A6, aan zijn taks zit. De forensen die vervolgens de N50 
opgaan kunnen eveneens achteraan sluiten. Rijk en de drie betrokken provincies nemen hierin onvoldoende 
verantwoordelijkheid. Met de komende schaalsprong is het van groot belang garanties te krijgen van Rijk en provincie voor 
het opschalen van de infrastructuur. 

•  Onze kernen moeten beter bereikbaar worden. Dat is goed voor de inkomende en uitgaande pendel en daarmee ook voor 
onze recreatieve- en winkelvoorzieningen. 

•  D66 wil dat de provincie het voortouw neemt om met Gelderland en Overijssel tot een duurzame oplossing komt voor de 
knelpunten van de N50. 

•  Wij willen structureel aandacht vragen voor een betere doorstroming van de Hanzeweg. 

De openbare weg op zijn best 

De wegen in de dorpskernen worden goed bijgehouden; in het buitengebied laat dit af en toe wat te wensen over. D66 pleit 
voor meer investeringen in de wegen in het buitengebied, op die manier is de openbare weg op zijn best. 

•  Asfaltwegen in of langs de dorpskernen die vernieuwd worden, moeten duurzaam en geluidsarm zijn. Op die manier letten 
wij op het milieu en vermindert de overlast voor bewoners. 

•  D66 ziet dat de wegen in het buitengebied op bepaalde plekken in abominabele staat zijn. Wij pleiten dan ook voor 
verbetering van deze wegen op een duurzame manier. Zo houden wij ook het buitengebied bereikbaar en veilig. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 50



Een beter Dronten - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

•  Onze wegen zijn niet gemaakt voor piekbelasting zoals tijdens festivals die in Biddinghuizen worden gegeven. D66 pleit 
dan ook voor slimme oplossingen om verkeer van A naar B te brengen bij deze grootschalige evenementen zonder te veel 
nieuw asfalt aan te leggen.  

Fietsend naar een beter Dronten 

In onze gemeente hebben we een groot arsenaal aan fietspaden. D66 ondersteunt fietsend Dronten, fietsen is namelijk 
milieuvriendelijk en gezond. 

•  D66 is van mening dat blijven investeren in fietspaden van groot belang is voor de vitaliteit van de inwoners. Ook is fietsen 
beter voor het milieu en wordt het centrum leefbaarder. 

•  Het aantal rotondes in de bebouwde kom is goed voor de doorstroming. Rotondes hebben echter wel een keerzijde en die 
zit in de hoek van verkeersveiligheid. D66 is dan ook van mening dat er met de aanleg van nieuwe rotondes kritisch gekeken 
moet worden naar de verkeersveiligheid en dat bij bestaande rotondes een analyse van de risico’s moet worden gemaakt. 
Wisselende voorrang-situaties zijn hierin niet bevorderend. 

•  D66 is trots op het vele groen in de gemeente. Wij maken ons dan ook graag hard voor meer mooie fietsroutes in het 
groen. 

Vliegensvlug naar een betere bereikbaarheid 

De komst van Lelystad Airport heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zelfs op het moment van schrijven is de toekomst 
van het vliegveld ongewis. D66 Dronten zit wat ambivalent in deze discussie. Wij zijn enkel onder voorwaarden voor de 
komst van Lelystad Airport. Wij zien de ontwikkelingen op en nabij de luchthaven als een echte banenmotor. Onze economie 
en arbeidsmarkt zullen daarvan mee profiteren. Wel blijven bij ons zorgen bestaan over mogelijke geluidhinder. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor de aanvliegroutes. D66 wil dat de herindeling van het luchtruim nog voor de ingebruikname van 
Lelystad Airport plaats zal vinden. D66 zal de ontwikkelingen, in het bijzonder over deze voorwaarde, kritisch volgen en 
vindt dat de gemeente de garantie moet krijgen dat de overlast niet toch groter blijkt dan gedacht. En dan staat tegenover 
de economische voordelen ook nog eens de huidige klimaatcrisis. Het terugdringen van vliegverkeer kan bijdragen aan een 
beter klimaat. Verder zetten wij ons juist in op internationaal treinreizen; comfortabeler en beter voor het milieu. 

•  D66 is van mening dat Lelystad Airport slechts in gebruik kan worden genomen nadat het luchtruim heringedeeld is. 

•  Wij willen de garantie krijgen dat de overlast niet groter wordt dan nu is berekend. 

•  D66 is voorstander om te onderzoeken of een percentage (netto) CO2 vrije vluchten onder de voorwaarden zou kunnen 
vallen. 

•  D66 is en blijft voorstander van andere vormen van vervoer. 
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