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Coalitieakkoord op hoofdlijnen 

‘Wat we doen in Dronten*, doen we met de samenleving. 
Met inwoners, met ondernemers, met maatschappelijke

 organisaties. Wij zien onszelf als partner en werken samen, 
faciliteren en maken nieuwe verbindingen. 

Met de raad, met de samenleving, de organisatie en met elkaar.’ 

* Dronten staat voor Biddinghuizen, Dronten, Ketelhaven, 

Swifterbant en ons landelijk gebied.

Coalitieakkoord 2018-2022

Het  coalitieakkoord 2018-2022  gaat over de wijze waarop wij willen besturen. 
Wij delen waarden, grondhouding en onze visie op de rol van de gemeente in de 
samenleving. Enkele concrete ambities spreken wij af te realiseren. De wijze
waarop er invulling aan wordt gegeven geeft ruimte om hier gezamenlijk
in op te trekken. Bovendien willen we met ons akkoord ruimte bieden aan 
zowel gemeenteraad als college om vanuit deze waarden een meerjaren-
programma te realiseren. Programma’s waarbij wisselende meerderheden in de 
besluitvorming denkbaar zijn en inwonerparticipatie voorop staat.  

VVD Dronten 
Leefbaar Dronten
ChristenUnie
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1. Samenleving in verbinding met bestuur [p 4] 

# We betrekken de samenleving 
# Initiatieven maken we mogelijk 
# We gaan van een regiestructuur naar een netwerkstructuur

2. Ruimte voor ondernemers [p 6] 

# Wij staan voor een overheid die de economie ruimte biedt 
# Het recreatieve landschap verbindt onze dorpen 
# We bewegen mee met onze vitale centra

3. Maatschappelijke agenda [p 8] 

# We streven naar een inclusieve samenleving waarin verschil er mag zijn 
# Onze gidsen zijn de kracht van de Dronter Koers 
# We stimuleren de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven

4. Gezond en vitaal woonklimaat [p 10] 

# In 2020 zijn we meer dan klimaatneutraal 
# We investeren in een gezond en vitaal leef- en woonklimaat 
# Wij willen sport en cultuur voor iedereen toegankelijk houden
 

5. Wat hebben we daarvoor nodig? [p 12] 

# De menselijke maat geeft ons beleid een gezicht 
# We bieden een veilige omgeving 
# We hanteren een strakke begrotingsdiscipline
 

6. Ruimte voor initiatieven [p 14] 

              #  .....
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‘Gemeente als mogelijkhedenmaker!’

 1. Samenleving in verbinding met bestuur 

Wat we doen in Dronten doen we samen, met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. De samenleving verandert voortdurend. 
Inwoners worden mondiger en nemen meer initiatief. Dat vraagt om een 
andere rol van de overheid. We gaan toe naar een samenleving waarin 
verandering vanuit de mens zelf komt, met de gemeente als mogelijk-
hedenmaker. De gemeente van de toekomst maakt het makkelijk om 
de goede dingen te doen. Eenvoudige taal, duidelijke communicatie en 
transparantie zijn daarbij vanzelfsprekend. Onze nieuwe manier van werken 
vraagt fl exibiliteit van onze organisatie. Daarom is het belangrijk dat de 
verwachtingen helder zijn over wat de gemeente wel en niet doet, waarom 
bepaalde keuzes worden gemaakt en hoe wij invulling geven aan onze taken. 

 
 # We betrekken de samenleving

De gemeente zijn we samen. We bieden een akkoord waarin de samenleving
centraal staat en waarbij ruimte is voor initiatieven. We maken het samen met
onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  We gaan met elkaar 
in gesprek en zijn fl exibel waar mogelijk. 
 Naast de relatie die de raad met het college heeft, zijn raadsleden ook de oren 
en ogen in de samenleving. Om recht te doen aan inwonerparticipatie vragen we van 
zowel het college als van onze fracties een nieuwe manier van werken. Dit akkoord is 
daarom niet alleen de basis voor het collegeprogramma, het akkoord wil ook bouw-
stenen aandragen voor het op te stellen raadsprogramma. Een programma dat volgens 
ons ruimte moet bieden aan een breed spectrum van idealen. Ruimte om ambities 
vanuit raad en samenleving, gestructureerd op te nemen in het vierjarenprogramma 
en waaraan via opvolgende kadernota’s uitvoering kan worden gegeven. 

Samenleving in verbinding met bestuur 
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 # Initiatieven maken we mogelijk 

We willen initiatieven uit de samenleving beter leren kennen en belonen. Daarom 
hebben we onze maatschappelijke partners hard nodig en zij ons. De gemeente kan 
niet altijd in de haarvaten van de samenleving zitten. De maatschappelijke partners 
wel. Daarom willen we dat de gemeente het voor hen makkelijker maakt om de 
goede dingen te doen. Laagdrempelig en met passende ondersteuning. Kortom een 
gemeente die durft los te laten. Dat is onze houding. Wij willen ons helder opstellen 
als het gaat om verwachtingen en mogelijkheden van initiatieven. Gekeken wordt 
welke ruimte bestaat of kan worden gecreëerd. 

 
 # We gaan van regiestructuur naar netwerkstructuur 

Het samenwerken met inwoners en partijen uit de samenleving vraagt niet alleen wat 
van onze organisatie, maar ook van onze bestuursstijl. Het vraagt om een kanteling 
in houding en gedrag. Een netwerkstructuur waarin wij zoveel mogelijk faciliteren, 
verbinden en mogelijk maken. De Omgevingswet gaat ons hierin helpen. Deze 
omvangrijke en nieuwe wet brengt voor de gemeente een grote cultuurverande-
ring met zich mee, dwars door alle beleidsafdelingen heen. Met de Omgevingswet 
wordt het bijvoorbeeld makkelijker om je dakkapel te verbouwen of je oprit te ver-
breden. Maar ook grootschalige procedures rond vergunningen worden korter en 
eenvoudiger.                                                 
 De Sociaal Economische Agenda (SEA) beheren we met de SEA-groepen. 
Het versterken van de relatie tussen gemeenteraad en de SEA-groepen biedt 
kansen voor het vereenvoudigen van de besluitvorming. Ruimte voor nieuwe
ambities en een nieuwe manier van werken. Het verminderen, vereenvoudigen 
of verduidelijken van regels is een terugkerend item op onze agenda. Net als het 
terugbrengen van de administratieve last ervan voor onze inwoners. Werken met 
duidelijke  regels betekent creëren van ruimte. Ruimte voor nieuwe ambities en een 
nieuwe manier van werken. Het moderniseren van het gemeentehuis sluit aan bij 
deze nieuwe  manier van werken. 

Verbinding tussen samenleving en politiek 

De gemeente werkt al samen met de samenleving. De activiteiten van het netwerk 
Burgers in de Knel en de SEA-groepen zijn daar voorbeelden van. Wij willen dat ook 
de gemeenteraad goed aangehaakt is bij initiatieven uit de samenleving en de 
voortgang ervan.



6

 ‘Leven en werken in Dronten heeft meerwaarde!’ 
 

 2. Ruimte voor ondernemers 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van onze economie. Van 
agricultuur tot recreatief ondernemen. Bij een MKB-vriendelijke gemeente 
past een overheid die de economie niet in de weg zit. Wij staan voor een 
eff ectieve en toegankelijke overheid met een hoge kwaliteit van dienst-
verlening.  
 De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie. Facturen van 
lokale ondernemers krijgen het kenmerk ‘urgent’  mee en betalingen handelen 
we zo snel mogelijk af.  Wij zetten in op een inhoudelijke en praktische samen wer-
king in de regio, zowel in Flevoland, als in Regio Zwolle. Het thema ‘Feeding the 
city’ van de Floriade 2022 biedt interessante kansen  voor  onze ondernemers.
 Wij stimuleren de promotie van het beste dat Dronten te bieden heeft 
aan kennis en smaken in de agrifood. We treden op als partner tijdens 
inspiratiesessies waar kennis en energie wordt gebundeld. Lelystad Airport
en overslaghaven Flevokust brengen een nieuwe dynamiek met zich mee. 
Wij maken ons er hard voor dat overlast voor onze inwoners tot een minimum 
wordt beperkt. Wij willen compensatie van het Rijk voor de nadelige gevolgen 
van Lelystad Airport in ons gebied. Daarnaast biedt een goede infrastructuur 
extra mogelijkheden voor onze Dronter ondernemers, zoals een goede verbin-
ding over de weg tussen het centrum van Dronten en de luchthaven. Een goede 
infrastructuur is van groot belang voor wonen en werken in de gemeente Dron-
ten. De samenleving mag van ons verwachten dat onze lobby voor een goe-
de ontsluiting leidt tot oplossingen voor doorstroom via de N50, Spijkweg en 
Roggebot. 

 # Wij staan voor een overheid die de economie ruimte biedt

De gemeente is partner in het aanjagen van initiatieven voor economische activitei-
ten. Ruimte voor ondernemers betekent dat zowel gangbare als biologische landbouw 
gelijkwaardig zijn aan elkaar. We zijn trots op onze agrarische sector en hebben hart 
voor zowel onze gangbare als biologische agrarische ondernemers. Deze trots dragen 
we uit in onze communicatie en het beleid. Een krachtig en vitaal platteland vraagt om 
een gezonde economische basis. We zijn Innovatief en gaan zorgvuldig om met land-
schap, bodem(vruchtbaarheid), grondstoff en en energie. De sector produceert in 
balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede 
toekomst.        
 In samenspraak met SEA-groep Bedrijventerreinen gaan we oude bedrijven-
terreinen als Spelwijk, fl ink aanpakken. Onder het motto ‘Schoon, heel en veilig’. 
Voor het opknappen van de terreinen in onze kernen hebben wij substantiële 
middelen over. Zo mogelijk in aansluiting op het Interbestuurlijk Programma (IBP) 
‘Samen meer bereiken’.* We streven naar het Keurmerk Veilig Ondernemen op 
onze bedrijven terreinen en winkelcentra.      
 Mensen met initiatief houden de samenleving in beweging. De  Omgevings-
wet helpt ons de initiatieven mogelijk te maken. Zesentwintig wetten worden 
één. De Omgevingswet maakt het mogelijk om het sociale en fysieke domein 
met elkaar te verbinden. We zien er op toe dat Dronten daar adequaat op is voor-
bereid. We willen het voor een opvolgende generatie mogelijk maken ook 
te wonen in het landelijk gebied en faciliteren initiatieven die snel internet 
daar mogelijk maken.  

 # We bewegen mee met onze vitale centra 

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties houden wij 
onze centra vitaal. De activiteiten van StaDronten en Verenigingen van Dorpbe-
langen in Biddinghuizen en Swifterbant nemen daarbij een belangrijke plaats 
in. Maar zeker ook de ‘MFC’s’ (Multifunctionele centra) en De Meerpaal. We sti-
muleren initiatieven van hen, maar ook van kerken en moskeeën, waar jong en 

* Het IBP is een nieuw programma, waardoor rond belangrijke maatschappelijke thema’s een 

meer gezamenlijke agenda van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk tot stand komt. 
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Verbinden van onze maatschappelijke waarden 

Met respect voor elkaars vrijheden vinden gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid en 
ondernemersvrijheid elkaar in onze gezamenlijke maatschappelijke waarden. Waar 
het gaat om balans tussen zondagsrust en zondagsopenstelling kijken we goed naar 
de eff ecten van het meebewegen en hoe dit past bij onze historie en toekomst. We 
hebben met elkaar ontdekt hoe je met elkaar nog verder in gesprek gaat en elkaar 
betrekt. Door geleidelijke verandering, openstelling vanaf 12.00 uur en passend om 
te gaan met aanlevertijden en het vergunnen van evenementen kunnen we rekening 
houden met elkaars vrijheden.  We starten een pilot om deze weg te verkennen. 
De evaluatie gaat in goed overleg met samenleving, college en raad.  

oud elkaar kunnen ontmoeten. Voor een goede aansluiting met de winkeliers-
verenigingen werken we samen met SEA-groep Vitale Winkelcentra.   
 Eén van de eerste producten om tot vitale centra te komen is een breed 
gedragen detailhandelsvisie voor de lange termijn. Wij zijn ons bewust van het 
eff ect dat ‘het nieuwe winkelen’ met zich meebrengt. Voor onze winkelcentra, 
perifere handel en de supermarkten geldt voor iedere markt een eigen dynamiek. 
Daarin willen we geleidelijk meebewegen op een tempo dat past bij onze gemeente. 
Mét de samenleving kijken we wat nodig is om ondernemers de ruimte te geven. 
We laten ons leiden door de maatschappelijke waarden die ons verbinden.  

 # Het recreatieve landschap verbindt onze dorpen 

Dronten is een buitengewoon aantrekkelijke evenementengemeente met wervings-
kracht voor toeristen en recreanten. Met golfbanen in Biddinghuizen, Dronten en 
Swifterbant en talrijke watersport-, recreatie- en schaatsvoorzieningen biedt Dron-
ten een grote bijdrage aan de vrijetijdseconomie. Evenementen als Tulpenroute, 
Mudmasters, Lowlands, Defqon1, Opwekking, Meerpaaldagen en de Frightnights 
van Walibi dragen bij aan hoge bezoekersaantallen. Daarnaast zijn er talloze kleine 
evenementen die een lokale functie vervullen in onze dorpen. We blijven dan 
ook uiterst terughoudend in het verhogen van water- en toeristenbelasting. De 
Oostrand van Dronten, Ketelhaven en Ketelmeeroever zijn belangrijk voor het verder 
ontwikkelen van ons recreatieve en toeristisch landschap. We faciliteren en omar-
men initiatieven, trekken op met samenleving, ondernemers en provincie. We zijn 
verantwoordelijk voor de uitstekende randvoorwaarden, die uitnodigen tot onder-
nemen. Met projecten als Nieuwe Natuur faciliteren en stimuleren we met provincie 
Flevoland nieuwe functies van ons landschap. Daar zijn wij trots op. Die trots willen we 
delen. Samen met onze ondernemers en inwoners als ambassadeurs. We faciliteren 
en ondersteunen recreatie en toerisme met het onderhouden en in beeld brengen 
van de wandel- en fi etsroutes die deze voorzieningen met het landschap en onze 
dorpen verbinden.

Ruimte voor ondernemers 
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‘Elkaar zien, horen, respecteren en waarderen!’ 

 

 3. Maatschappelijke agenda

In het sociaal domein wordt meer aansluiting gezocht bij de leefwereld van 
onze inwoners. Om daarmee de eigen kracht van de samenleving en inwoners te 
benutten en te bevorderen. Daarom willen we een breed aanbod van maatschap-
pelijke voorzieningen en daarnaast vooral inzetten op preventie. We  willen 
niet overorganiseren en dichtreguleren.  Daarbij uitgaande van een  goed even-
wicht tussen de menselijke maat en fi nanciële spankracht van de gemeente. 
We vragen van onze inwoners een maatschappelijke bijdrage naar vermogen. 

 # We streven naar een inclusieve samenleving waarin
       verschil er mag zijn 

Wij willen een inclusieve gemeente zijn, een samenleving waarin álle mensen, 
jong en oud, met of zonder beperking, en onafhankelijk van culturele achtergrond, 
geslacht, leeftijd, geaardheid en talenten, meetellen en kunnen meedoen.------------- 
 In een inclusieve samenleving zien, horen, respecteren en waarderen we 
elkaar. We vieren lokale tradities samen én we versterken onze netwerken. Een sa-
menleving waarin we ons veilig voelen en waarin kinderen veilig kunnen opgroeien, 
meepraten, meedoen en onze senioren waardig oud kunnen worden.  
 Wij stimuleren de komst van een Jeugdraad en ontwikkelen een lokale 
Seniorenagenda. Daarin willen we stimuleren dat mensen zolang mogelijk in 
hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en senioren relevant zijn in onze 
samenleving. Daarbij past dat er aandacht is voor hen die daartoe niet meer 

* Het coalitieakkoord wordt ook vergroot en met illustraties en kortere teksten 

aangeboden om de hoofdlijnen te delen. 

in staat zijn. Zoals onze inzet voor een dementievriendelijke gemeente. 
 Scholen zijn van de samenleving. Gemeente en onderwijs delen de 
maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten 
ontwikkelen. We gaan uit van het principe van inclusief onderwijs, waarbij onderwijs 
de verscheidenheid van leerlingen aanvaardt en hierop antcipeert. De school past 
zich aan aan het kind en niet andersom. Speciaal of andersoortig onderwijs vervult 
een vangnetfunctie. We vinden taalvaardigheid en klare taal voor onze inwoners 
belangrijk.* 
 Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook
zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, hetzij betaald (beschut 
werk), hetzij vrijwillig. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en 
stimuleert  bedrijven hier actief in.       
 Integratie van statushouders willen we zo adequaat mogelijk oppakken. 
We spelen een verbindende rol in regio en provincie om het belang van een goede 
bed-bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers onder de aandacht 
te brengen. 

 
 # Onze gidsen zijn de kracht van de Dronter Koers 

De Dronter Koers helpt inwoners met een ondersteuningsvraag om (weer) zo veel 
mogelijk op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Professionals en vrijwil-
ligers van organisaties werken samen om vragen van inwoners te beantwoorden. 
Tussen intake en professionele hulp ligt nog een wereld aan informele mogelijk-
heden.  Het voorveld.
 Onze maatschappelijke partners zijn belangrijk voor het  signaleren van 
armoede. We vertalen de signalen en zetten in op maatwerk voor deze mensen.
  Door de informele dienstverlening te intensiveren, zetten we inwoners 
meer in hun eigen kracht. We denken meer in netwerken. In dat netwerk hebben 
professionals, de maatschappelijke omgeving en mantelzorgers ieder hun rol.  
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Verbinden menselijke maat met huishoudboekje 

Wij zien de noodzaak van de maatschappelijke agenda voor een inclusieve samenleving, 
zoals we die met elkaar wensen. Een aantal gemeenten volgt inmiddels het voorbeeld van 
de Dronter Koers. Dat is een compliment. De maatschappelijke agenda moet stroken  met 
ons fi nanciële huishoudboekje. Wij vinden omzien naar elkaar  van belang, zowel vanuit 
de samenleving als vanuit de gemeente. 

 We willen de noodzaak voor het gebruik van de voedselbank terugdringen.
 We stimuleren inwoners om naar elkaar om te zien. Naastenliefde is een 
groot goed.
 We herkennen en erkennen de waarde van mantelzorgers en zijn ons 
bewust van de spankracht van vrijwilligers. Mantelzorg kan intensief zijn. Om deze 
zorg te kunnen volhouden, is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. We 
onderzoeken daarvoor mogelijkheden zoals een respijtvoorziening. 
 We hebben extra aandacht voor kinderrechten. Om te beginnen door 
in te zetten op hulp om vechtscheidingente voorkomen.
 
In het sociaal domein staan we aan het begin van de volgende fase. Daarbij 
gaat het om het realiseren van een andere rolverdeling tussen inwoners, 
maatschappelijke partners en de gemeente. Deze verandering vraagt onder 
andere om andere vaardigheden. 
 We willen het effi  ciënter doen: met een kritische blik op de fi nanciën 
en met een goede poortwachtersfunctie. Samen met de gidsen borgen we de 
integrale benadering. De gidsen moeten goed toegerust zijn om hierop in te blijven 
spelen. Zonder in te leveren op de laagdrempeligheid waarin juist de kracht ligt van 
de Dronter Koers.
 We zien dat multi-problematiek extra inzet nodig heeft. We willen  werken
aan een aanpak die deze gezinnen verder helpt.
 Het aanbieden van maawerk blijft bi zondere aandacht houden in de 
Dronter Koers. Monitoring en evaluatie zijn gewenst om te zien of we de juiste 
stappen zetten. Omdat onze gemeente een sterk groeiend aantal senioren kent 
vraagt dit aandacht voor een seniorvriendelijke samenleving. 

 
 # We stimuleren de verbinding tussen onderwijs
 en bedrijfsleven 

Leven, werken en studeren in Dronten heeft meerwaarde. Wij zijn dan ook 
trots op onze groeiende studentengemeente. Zeker als het gaat om de 
bijdrage die Aeres hogeschool en Warmonderhof leveren aan onze economie en 
agrikennis, kunnen we de verbinding met gebiedsmarketing versterken.  
 We zetten ons, binnen en buiten de arbeidsmarktregio, in voor het realiseren 
van een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven in de gemeente 
Dronten. Voor zowel jongeren uit Dronten die studeren in de regio als mbo-
studenten en hbo-studenten die zich specialiseren in bijvoorbeeld zorg, techniek of 
agricultuur. Voor jongeren met een relevante vmbo- of havo/vwo opleiding werken 
we samen met SEA-groep Onderwijs en Arbeidsmarkt. Zo wordt er met hen jaarlijks 
een ‘Beroepenmarkt on Tour’ georganiseerd. Leerlingen gaan daarin op bezoek bij 
lokale bedrijven. Nu we de raad en de SEA-groepen meer willen verbinden is dit een 
goede aanleiding om jongeren ook met lokale politiek in contact te brengen. Kansen  
kunnen worden benut om met SEA-groep Onderwijs en Arbeidsmarkt te komen tot 
een jeugdraad.

Maatschappelijke agenda 
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‘We voelen ons verantwoordelijk voor
gezond leven in Dronten!’ 
 

 4. Gezond en vitaal leef- en woonklimaat

Beleid beïnvloedt gezondheid van mensen. We voelen ons verantwoordelijk 
voor gezond leven en ondernemen in Dronten. Duurzaamheid van ruimten, 
inkoop, afval, arbeidsmarkt, bouwen, wonen, welzijn of zorg. Initiatieven op dit 
vlak stimuleren we. We zetten in op innovatieve toekomstgerichte woonwijken. 
De kwaliteit van onze bestaande woonwijken, maar ook de uitbreiding van 
onze woonomgeving. Vraaggestuurd, in balans met wat er sociaal nodig is. 
Samen met raad en samenleving stellen we vast welke uitbreiding nodig is 
voor onze groei en het betaalbaar kunnen blijven aanbieden van onze voor-
zieningen in de kernen. We bouwen en omarmen nieuwe woonvormen als tiny 
houses, levensloopbestendig wonen en mantelzorgwonen.  
  De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte 
bieden voor ontmoeting. Wanneer participatietrajecten vragen om ‘ommetjes’, 
verbinding tussen generaties, sporters en recreanten of publieke fi tness-
apparaten, dan bieden wij die ruimte. 

 
 # In 2020 zijn we meer dan klimaatneutraal  

CO2-neutraal zijn we al. Daarom gaan we verder. In 2020 zijn we meer dan klimaat-
neutraal en vóór 2050 aardgasloos. In principe bouwen we dan ook alleen nog aard-
gasloos. Om uiterlijk in 2050 compleet aardgasloos te wonen moeten we goed in 
kaart brengen wat daarvoor nodig is. We hebben op het gebied van duurzaamheid en 
milieu immers een voorbeeldfunctie én een voortrekkersrol. Duurzaamheid, zowel 

energetisch als maatschappelijk, vinden we van belang voor een gezond en vitaal kli-
maat. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid willen we fi nancieel ondersteunen.
Als dit bijdraagt aan de realisatie van zelfs landelijke of mondiale duurzaamheids-
doelstellingen mag dat best wat kosten. Bovendien willen we circulaire economie 
stimuleren en de status van Fairtrade-gemeente behouden.  

 # We investeren in een gezond en vitaal leef- en woonklimaat 

Wij streven een gezond en vitaal klimaat na. We investeren in een aanpak waarbij 
beleidsvelden met elkaar worden verbonden. Goede gezondheid en maat-
schappelijke participatie stimuleren elkaar. Factoren van buitenaf zijn van invloed op 
iemands welbevinden. Door te werken krijg je energie, door te wonen in een gezonde 
buurt die je blij maakt, word je gelukkiger en door beweging voel je je langer jong.  
 Al deze factoren kunnen ervoor zorgen dat je je als mens bevindt in een ge-
zond en vitaal klimaat. Als deze goed zijn afgestemd op de behoefte van de inwoners, 
dan draagt dat ertoe bij dat zij langer en beter voor zichzelf kunnen blijven 
zorgen. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor thema’s als roken, overgewicht 
en problematisch alcoholgebruik. Campagnes als Jongeren op Gezond Gewicht en 
zorg en informatie via internet (E-health) dragen daartoe bij. Wij willen daarbij na-
drukkelijk de verbinding leggen tussen gezondheid, sport, jeugd en ouderen.  
 De toenemende vraag naar woonruimte, vanuit studenten en arbeids-
migranten, vraagt om toekomstbestendige keuzes. Voor oplossingen op de 
lange termijn gaan we met studenten, ondernemers en inwoners in gesprek over 
grootschalige voorzieningen bij voorkeur op de campus of huisvesting van arbeids-
migranten in hun werkomgeving. Op de korte termijn zetten we in op handhaving en 
aanspreekpunten in de wijk. We zien voor huisvesting van studenten en
arbeidsmigranten in woonwijken strikt toe op de 100-meter norm en waar mogelijk 
herstellen we die.  
 Bereikbaarheid en mobiliteit is in onze uitgestrekte gemeente van groot 
belang. Veiligheid, verkeer en infrastructuur gaan hand in hand.  We zetten in op goede 
fi etspaden en versnelde aanleg van bermverstevigingen. Een goede bereikbaarheid 
is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, maar ook voor mensen die ‘hier’ 
wonen en elders werken. Ondernemers hechten aan bereikbaarheid van hun voor-
zieningen voor het publiek. Bereikbaarheid zorgt voor meer zelfstandigheid bij 
ouderen en hulpbehoevenden, omdat zorg op afstand een steeds belangrijkere plek 
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Gezondheid verbindt 

Gezondheid is van invloed op het aangaan en onderhouden van sociale netwerken. 
Betere gezondheid kan worden bereikt door verbeteren van leefomstandigheden en 
het helpen vinden van (vrijwilligers) werk. Daarom willen we investeren in een aan-
pak waarbij beleidsvelden met elkaar worden verbonden. Goede gezondheid draagt 
bij aan meer participatie en minder zorgkosten. Goede zorg in de buurt met aan-
dacht voor preventie is een randvoorwaarde voor gezondheid. Ook de Omgevings-
wet biedt belangrijke kansen voor gezondheid. Bij de planvorming van individuele 
nieuwe ontwikkelingen of juist bij het maken van een omgevingsplan, zijn er veel 
mogelijkheden om de gezondheid van inwoners in een wijk een plaats te geven.

inneemt. Op basis van onderzoek en in samenwerking met inwoners en organisaties 
signaleert en analyseert de gemeentelijkeverkeersknelpunten en veiligheidspro-
blemen en stelt prioriteiten bij de oplossing daarvan.  
We zetten ons in voor groen in alle kernen. Voor het behoud van ons land-
schap, plattelandscultuur en bescherming van milieu en biodiversiteit.
De gemeente draagt bij aan behoud, verbetering en harmonieuze ontwikkeling
van de leefomgeving. Dit natuurlijk in overleg met ondernemers, boeren,
inwoners en natuurorganisaties. We willen dat de leefomgeving ‘beleefbaar’ en 
toegankelijk is zodat ook de recreatieve waarde goed tot uiting komt. Zo verbinden 
we inwoners en natuur. 

 
 # Wij willen sport en cultuur voor iedereen toegankelijk houden 

Sport en cultuur zijn belangrijke dragers van onze samenleving. Sporten is niet al-
leen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Door een gevarieerd aanbod van 
betaalbare sport wordt bijgedragen aan de toegankelijkheid ervan. Wij vinden het 
vooral van belang dat iedereen kan sporten. We willen dat de gemeente onder-
zoekt wat de mogelijkheden zijn om ieder kind een zwemdiploma A te laten halen. 
We faciliteren het verenigingsleven en stimuleren daarmee breedtesport. Ook 
topsport heeft onze aandacht. We onderzoeken de mogelijkheden voor het bouwen 
van een topsporthal in Dronten en een gezamenlijke onderwijshuisvesting
met sportzaal in Swifterbant. 
 De Pas van Dronten draagt ertoe bij dat iedereen kan meedoen. Ook als het 
gaat om cultuur. Cultuur bindt onze samenleving en vormt de ziel van onze identiteit. 
Of je nu woont in Biddinghuizen, Dronten, Ketelhaven, Swifterbant of het landelijk 
gebied. Of je nu deelneemt aan een orkest, muziekvereniging of toneelgezelschap.  
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een 
juiste balans tussen in- en ontspanning. We vinden het belangrijk dat kinderen zich 
leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. We stimuleren samenwerking tussen 
scholen en culturele voorzieningen. Het is belangrijk dat, in aansluiting daarop, De 
Meerpaal de maatschappelijke functie in de samenleving versterkt, waarbij ruimte 
blijft bestaan voor initiatieven van andere organisaties.

Gezond en vitaal leef- en woonklimaat  
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 # De menselijke maat geeft ons beleid een gezicht  

Iedereen moet regels en afspraken kunnen begrijpen. Het systeem mag het doel niet 
in de weg staan. Dit vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoer-
ders, beleidsmakers en bestuurders. Zijn de regels en besluiten die we ooit hebben 
opgesteld nog wel dienend aan de samenleving? Geef mensen ruimte en richting. 
Dát is leiderschap. Breng de menselijke maat terug in de beleidsvorming. Vragen 
en klachten van inwoners worden bijvoorbeeld binnen een week afgedaan en we 
streven ernaar om de gemeentelijke dienstverlening aan onze inwoners 
over vier jaar tot een van de beste van Nederland te laten worden, bij vergelijkbare 
gemeenten. Onderzoek hiernaar met inwoners en ondernemers gaat ons daar inzicht 
in geven. 

 # We bieden een veilige omgeving  

Veiligheid is ons wat waard. We delen informatie met elkaar. Van de gemeente mag 
worden verwacht dat privacy daarin gewaarborgd is. Privacyissues worden vanaf de 
start van beleid meeontworpen. Zonder veiligheid, geen vrijheid. Kinderen moeten 
veilig kunnen opgroeien en senioren waardig oud worden. Voor ondermijning is in 
Dronten geen plaats. We zien niet alleen strikt toe op het tegengaan ervan 
in de woonkernen, maar ook nadrukkelijk in het landelijk gebied. 
 Het creëren van veiligheidsgevoel begint in de buurt. In het verkeer, 
rond de school of woon- of zorgomgeving. Op de rijbaan en op de stoep.  
 Veiligheid is, meer dan ooit, verweven met de digitale omgeving. De gemeen-
te slaat grote hoeveelheden persoonlijke data op en geavanceerde informatie wordt 
uitgewisseld tussen partijen. Veiligheid moet daarbij gewaarborgd zijn. Een grote
ontwikkeling daarbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
We maken ons er hard voor dat digitalisering op een verantwoorde en doordachte 
manier bijdraagt aan het welzijn van de hele gemeente.

‘Een gemeente die naar buiten treedt en
waar de deur open staat! 

 5. Wat hebben we daarvoor nodig? 

Wij zijn dienend aan de samenleving en dat is terug te vinden in onze dienstver-
lening. Dit gaat niet alleen om bestuursstijl, maar ook om houding en gedrag 
van medewerkers van de gemeente. Het vereist uitstekende dienstverlening 
zowel in de kernen, aan de balie en achter de schermen (front- en backoffi  ce). 
Een wendbare organisatie, waar inwoners en ondernemers welkom zijn en 
meedoen, vraagt om een gemeentehuis dat meebeweegt. Een ‘gemeentehuis’ 
dat naar buiten treedt en waar de deur open staat. Waar muren transparant 
of doorbroken zijn, waar onze ambtenaren fl exibel kunnen omgaan met hun 
werkomgeving. Binnen en buiten het fysieke gemeentehuis. Waar zij een goed 
uitgeruste ICT beschikbaar hebben (informatie en communicatietechniek). Een 
gemeente die het goede voorbeeld geeft met het toekomstbestendige beeld 
dat we van Dronten willen uitstralen: klimaatbewust en met een gezonde 
levenshouding. We inventariseren wat nodig is en komen met een voorstel. We 
delen kennis met andere gemeenten, provincie(s) en waterschap en werken 
bovenregionaal samen wanneer dit leidt tot effi  ciency. 
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‘Het huishoudboekje op orde, is een voorwaarde!’

 # We hanteren een strakke begrotingsdiscipline  

Het f inanciële huishoudboekje moet op orde zijn. Dat is één van de voorwaarden voor 
het beleid waar wij voor staan. Daar waar de begroting dit fi nancieël toelaat 
verlagen we belastingen of waar mogelijk schaff en we belastingen af. We denken 
daarbij aan het afschaff en van de hondenbelasting.  
 Voor bedrijfsvoeringkosten wordt de nullijn gehanteerd. Om ambities te 
kunnen waarmaken moeten we goed kijken waar kosten kunnen worden gere-
duceerd. Belangrijk is monitoring en evaluatie in te zetten om erachter te komen 
hoe het beleid in de praktijk daadwerkelijk werkt – en waar het effi  ciënter kan. Ze-
ker gelet op de toenemende integrale en klantgerichte aanpak van diverse be-
leidsterreinen binnen onder andere het sociaal domein en de Omgevingswet. 
 Bedrijfsvoeringsbudgetten zijn taakstellend. Tegelijkertijd realiseren wij ons 
dat er een forse opgave bij onze organisatie wordt neergelegd. De nieuwe manier van 
werken, waarin we meer ‘loslaten’, helpt de organisatie daar de ruimte voor te vinden.  
 In het kader van verbinden betrekken wij de samenleving bij het opstellen 
van de begroting. Om de beleidskaders die ruimte te geven en uitvoering en controle 
ervan te vereenvoudigen wordt een format voorgesteld waarin prestaties, doel en 
eff ect eenduidig in kunnen worden aangedragen. Hier gaan we geleidelijk, en in 
samenspraak met de raad, invulling aan geven.

Verbinding tussen digitale agenda,
dienstverlening en privacy 

We bevinden ons midden in de digitale revolutie. (Big) data, (draadloze) netwer-
ken en fysieke hardware zijn steeds meer met elkaar verbonden. In de datastroom 
moeten we zelf het hart toevoegen door techniek te verbinden aan de menselijke 
maat. Onze digitale agenda met data en slimme digitale processen die bijdragen aan 
een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling. Laat data een instrument zijn maar 
geef ze nooit het laatste woord. Dit is én blijft namelijk het recht van onze inwoners, 
ondernemers en organisaties. Het is belangrijk dat de gemeente daarnaar handelt 
door op een veilige en verantwoorde manier van digitale mogelijkheden gebruik te 
maken, maar altijd in gesprek te blijven met de samenleving.

Wat hebben we daarvoor nodig?  
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‘We geven ruimte om de toekomst van
Dronten vorm te geven!’

 6. Ruimte voor initiatieven  

Trendbreuken en omslagpunten kenmerken onze tijd. Dat vraagt om ruimte 
en fl exibiliteit. Het is belangrijk om ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel 
zittende als nieuwe ondernemers te steunen. Dat initiatieven van inwoners 
voor hun eigen leefomgeving serieus worden genomen. Dit willen we concreet 
invulling geven door vernieuwende ideeën te omarmen. Met deze (lege) 
bladzijde in het coalitieakkoord geven we letterlijk ruimte voor initiatieven.
Om tot échte verbinding te komen. Want, de meeste verbindingen 
komen van buiten  het gemeentehuis. Aan het einde van de raadsperiode
ziet de wereld er waarschijnlijk anders uit dan we nu denken of kunnen 
voorspellen. Deze bladzijde biedt mogelijk ook ruimte aan antwoorden op 
verrassingen die niet te voorspellen zijn.

Ruimte voor initiatieven   
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Tot slot 

Het coalitieprogramma zet met kracht in op een aantal belangrijke thema’s.
Zoals vitale dorpskernen, veilig opgroeien, liefdevolle (ouderen)zorg, een 
sterke economie, klimaatbewust handelen, bereikbaarheid, ruimte voor goed- 
onderwijs, aandacht voor groei en ruimtelijke ontwikkeling en bovenal: 
participatie. Binnen deze thema’s zijn er belangrijke opgaven. Wij willen deze 
thema’s samen aanpakken met een betrokken raad, een sterk team 
bestuurders, een gedreven ambtelijke organisatie en een goed programma. 

Beoogd wethouders zijn Ton van Amerongen (VVD), Peter van Bergen (LD), 
Jaap Oosterveld (CU) en Irene Korting (VVD). 

Dronten, vrijdag 25 mei 2018

VVD Dronten Leefbaar Dronten ChristenUnie

Ton van Amerongen
(VVD) 

Financiën 
Belastingen 
Grondbeleid 
Verwervingsubsidies
(o.a. Leader, ESF) 
Milieu- en duurzaamheid 
Waterbeleid 
Vergunningverlening
en handhaving 
Kunst en cultuur 
Sport 
ICT, informatiseringsbeleid

Peter van Bergen
(LD)

Sociaal domein 
Jeugdzorg 
Wmo 
Participatiewet 
Armoedebeleid 
Seniorenagenda 
Wonen en Volkshuisvesting 
Wijkgericht werken 
Dienstverlening
(incl. Publiekszaken en KCC) 
Accommodatiebeleid

Jaap Oosterveld
(CU)

Ruimtelijk domein 
Inwonerparticipatie
Omgevingswet 
Ruimtelijke ontwikkeling
(incl. Nieuwe natuur) 
Wind 
Onderwijs 
Ruimtelijke realisatie
en beheer
(incl. afvalverwerking)
Bedrijfsvoering en
accommodatiebeheer

Irene Korting
(VVD)

Economische zaken 
Verkeer en Vervoer
(incl. Luchthaven Lelystad) 
Agrifood 
Recreatie en toerisme 
Volksgezondheid (incl. GGD) 
Dorpsbelangen

Burgemeester
Aat de Jonge 

Bestuurlijke en
Juridische zaken
Wettelijke portefeuilles 
Samenwerking regio Zwolle 
Straatnaamgeving 
Communicatie 
Citymarketing


