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Een sprong voor Dronten 

Dronten mag en kan groeien en dat betekent meer dat alleen maar huizen bouwen. Woonwijken moeten leefwijken zijn met water 
en groen en plaatsen om elkaar te ontmoeten. We bouwen duurzaam en toekomstgericht, voor starters en doorstromers. Met de 
auto en het openbaar vervoer moet Dronten goed bereikbaar blijven en vervoer moet schoner en stiller. Naar school gaan, 
winkelen, uitgaan en sporten horen ook bij wonen in Dronten. Met de groei van het aantal inwoners moeten de scholen, 
winkelcentra, het theater en de horeca en de sportvelden meegroeien, klaar voor de Drontenaren die komen en er al zijn. 

Meedoen 

Betrokken inwoners moeten kunnen meepraten en mee kunnen beslissen. Dat begint met juiste en tijdige informatie. Dat vraagt 
een betrouwbare gemeente met de inwoners meedenkt. Dat vraagt ook inwoners die zich in kunnen leven in de ander, niet 
discrimineren en zich vrij voelen om hun mening te geven. Daarom wil D66 Dronten dat iedereen meedenkt, er mag zijn en 
gehoord mag worden. 
• Een platform van inwoners “ Dronten denkt mee” komt, dat bevraagd kan worden bij belangrijke beslissingen 
• Een motiemarkt komt waarbij inwoners met ideeën komen 
• Inwoners taken van de gemeente overneemt mét het budget erbij om het beter en te doen 
• Er een aanbod komt van trainingen en cursussen voor jong en oud over democratie en burgerschap, want dat participeren hoe 

doe je dat nou? 

Groen en duurzaam 

Wind en zon zijn schone energiebronnen. In Dronten zijn er nog veel daken die gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen. En 
natuurlijk denken we dan ook aan daken van scholen en gebouwen van de gemeente. 
• D66 Dronten denkt na over een onderzoek naar een waterstof omslagplaats 
• Aardwarmte wordt onderzocht 

Wonen dichtbij de natuur maakt Dronten aantrekkelijk wonen in Dronten. Op de natuur moeten we zuinig zijn. De natuur moet 
beschermd worden. Dorpen en steden kunnen een grote rol spelen bij het in stand houden van kleine diersoorten en insecten. 
Dorpsbossen, parken en groene randen rond de dorpen maken dat het er fijn wonen is. In het buitengebied is de beplanting 
rondom het erf niet alleen mooi maar ook nuttig voor kleine dieren en insecten. 
• Daarom mag er niet bezuinigd worden op de groenonderhoud
• Worden groene tuinen en groene schoolpleinen gesteund
• Vergeten we bij nieuwe plannen de natuur niet
• Het planten van bomen en struiken rond het erf wordt financieel ondersteund
• Dronten kan hét kenniscentrum worden voor de overstap naar kringlooplandbouw
• Op de boerenerven moeten mogelijkheden zijn voor recreatie, toerisme en de verkoop van lokale producten 

Bruisend Dronten 

Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. Theater, festivals en buitenkunst. Voor alle kinderen willen we dat kunst en 
cultuur bereikbaar is, want kunst en cultuur is één van de kansenmakers voor kinderen. Hoe jong ook, Dronten heeft een 
eigenheid. Die kun je herkennen in het landschap en in gebouwen. Daarom wil D66 Dronten dat:
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• In de nieuwe leefwijken ook kunst te zien zijn, want kunst is overal en zekere ook buiten van te genieten 
• We kijken uit naar de tentoonstelling over De collectie van Cyril Lixenberg en zijn herkenbare kunst in ons landschap 
• Wist u dat onze dorpen al een groene rand hebben om het dorp heen, bedacht op de tekentafel? 
• We zien de waarde en willen die behouden of herstellen. Daar hoort ook de erfbeplanting van de boerderijen bij. Behouden 

zoals het is bedacht is ook cultuur. 
• Scholen mee kunnen doen met het Flevolandse programma CultuurPlus
• Een Cultuurcoach aangesteld wordt die het aanbod zichtbaar maakt en verbindt
• De Lowlands locatie kan doorontwikkelen naar een Nationaal Evenemententerrein
• Openluchtvoorstellingen en bostheaters mogelijk worden gemaakt 

We willen graag dat de Meerpaal met haar theater en bioscoop open blijft net zoals de Flevomeerbibliotheek 

Dronten in beweging 

Sport is belangrijk, het geeft de kans om mee te doen en gezond te blijven. Daarom wil D66 Dronten:
• Dat sportverenigingen gaan nog met elkaar samenwerken en delen. Denk aan sportvelden, kantines of vrijwilligers 
• Nieuwe sportvelden per fiets of wandelpad goed bereikbaar zijn
• Sportverenigingen worden gesteund om mensen met een beperking het sporten mogelijk te maken 

Kansenmakers 

Onderwijs is één van de kansenmakers. Samen met kinderopvang, de Meerpaal, sportclubs, natuurclubs en de bibliotheek kan het 
onderwijs een kansrijke dag maken voor alle kinderen. Goed onderwijs kan alleen in moderne, toekomstgerichte gebouwen waar 
ook nieuwe vormen van onderwijs mogelijk zijn. Onderwijs aan volwassenen is een belangrijke kansenmaker. Sleutels daarvoor 
zijn de taal en het omgaan computers. Dronten gaat groeien en het onderwijs moet meegroeien. Er moet wat te kiezen zijn voor 
ouders die een school zoeken met hun ideeën over onderwijs en opvoeding. Na de middelbare school moeten veel leerlingen gaan 
reizen, met de groei van Dronten komen er ook kansen voor middelbaar en hoger onderwijs. 
Daarvoor is nodig 
• Dat er een Lokaal Educatief Platform komt waarin wordt samengewerkt en zichtbaar wordt hoe een kansrijke dag te maken 
• De cultuurcoach ook in Dronten actief wordt * Gezond eten op school gestimuleerd wordt 
• Dat het leerrecht van ieder kind vanzelfsprekend is en er dus kinderen thuis zitten omdat er geen passend onderwijs is 
• Dat schoolgebouwen pandemie bestendig zijn ingericht 
• Dat schoolgebouwen ingericht zijn voor passend onderwijs en energieneutraal zijn
• De schoolpleinen groen en avontuurlijk zijn ingericht 
• Dat er kansen worden gemaakt voor volwassenen die de taal willen leren 
• Dat er kansen worden gemaakt voor het leren van digitale vaardigheden 
• Dat er voor ouders voldoende keus is om een school te vinden die bij hun opvoeding en bij de talenten van hun kind past 
Niet alleen het onderwijs is een kansenmaker. We zorgen voor elkaar en als het nodig is helpt de gemeente de inwoners en om 
mee te kunnen doen en mee te tellen. Inwoners zijn vrij te kiezen en nemen hun leven in eigen hand. iedereen heeft wel eens hulp 
nodig. Hulp moet simpel en snel geregeld worden. 
Daarom wil D66 dat 
• er vroeg hulp moet zijn om ( verdere) schulden en armoede te voorkomen 
• we tegen eenzaamheid vechten, niemand hoeft zich alleen te voelen 
• Ook met een beperking mensen mensen mee kunnen doen, zonder drempels. Sterker nog, iedereen moet mee kunnen doen, 

we horen en leren graag van de drempel die je tegenkomt en willen deze oplossen. 

  Verkiezingsprogramma 2021 - 2025 4



Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Dronten verdient beter 

Wat we nu doen moet goed zijn voor later. Daarom is het nu tijd om de gebouwen voor onderwijs, sport, kunst en cultuur en zorg 
en welzijn aan te pakken. Vooruitkijken naar de schaalsprong van Dronten betekent ook nu geld vrijmaken om de gebouwen klaar 
te maken voor de toekomst. Daar is geld voor nodig en D66 Dronten vindt dan ook dat de spaarpot van de gemeente hiervoor 
aangesproken mag worden. 

Ruimte om te wonen 

Ruimte voor meer woningen betekent voor D66 Dronten ook ruimte voor groen en water en de eigenheid van Dronten. Een 
woonwijk is er niet om te wonen, maar om te leven, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is voor jong en oud en 
voor elke portemonnee. Groei biedt kansen en het geeft keuzes. Wat we nu doen moet ook goed zijn voor later. Duurzaam groeien 
en de eigenheid van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen behouden; een hele klus. Daarom wil D66 Dronten 
• Een deltaplan voor extra woningen 
• Inwoners betrekken bij de groei van Dronten 
• Onze kinderen een kans geven om in Dronten een bestaan op te bouwen 
• Goede huisvesting voor arbeidsmigranten 
• De ingangen van de Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen verdienen extra aandacht. De eerste indruk is belangrijk 
• Nieuwe woonwijken zijn aantrekkelijk om te wonen, met een eigenheid voor die wijk, omdat de een nu eenmaal liever aan het 

water woont en de ander tussen veel groen. 
• Duurzaam bouwen loont! 
• Dat we ruimte bieden voor nieuwe manieren van wonen en dat we regels beperken die nieuwe woonvormen mogelijk maken. 

Dat kan een tiny huis zijn maar ook als je met ouders en kinderen in één huis willen wonen om voor elkaar te kunnen zorgen. 
Regels moeten geschrapt worden die mantelzorgwoningen beperken

 
Bereikbaar Dronten 

Dronten is goed bereikbaar per spoor, met de bus ,met de auto of de fiets. D66 Dronten wil hiermee verder. Vliegen moet schoon 
en stil en de trein heeft de voorkeur. 
• Dronten krijgt een intercityverbinding met de Randstad en het Noorden. Het station wordt een ontmoetingsplek *Regionale 

bussen of een alternatief hiervoor zijn noodzakelijk vooral voor Swifterbant en Biddinghuizen
• De provincie neemt het voortouw in het oplossen van het knelpunt bij de N50 en trekt aan de bel
• De wegen in het buitengebied moeten beter geschikt gemaakt worden voor het gebruik nu 
• Asfalt moet geluidsarm zijn 
• Fietspaden goed onderhouden en in nieuwe wijken voorrang voor de fietser 
• We volgen de ontwikkelingen van vliegveld Lelystad op de voet. Onder voorwaarde kan Lelystad airport open als overloop 

haven van Schiphol. Het mag niet leiden tot een groei van uitstoot en vervuiling. Vliegen moet schoon en stil. Vliegveld 
Lelystad gaat pas open na de herindeling van het luchtruim en als de overlast beperkt is. 
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