
SAMEN MET U MAKEN WIJ DRONTEN
Wij beloofden u, naast de goede verbindingen die er al waren, ook nieuwe verbindingen aan te gaan. Wij zeiden u 
toe alles wat wij doen, samen te doen met de samenleving, met u. Omdat wij samen de gemeente Dronten maken. 
Dat u zich betrokken voelt bij wat er in uw omgeving, in uw straat, gebeurt en dat u daarover mee kan praten en 
meebeslissen. Een zoektocht waarbij wij elkaar nodig hebben, want alleen samen kunnen we werken aan een beter, 
mooier en duurzamer Dronten. Halverwege deze bestuursperiode kijken wij terug op de eerste resultaten en spreken 
onze dank uit aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. 

GEZOND EN VITAAL WOON-  
EN LEEFKLIMAAT

- Bij prettig wonen past dat we geen hinder hebben van hondenpoep of bomen. 
Bij het herindelen van groen, en wegen zijn we in gesprek met de buurt. 
Bij de samenleving haalden wij ideeën op om overlast tegen te gaan. Zoals 
wij ook deden in Dronten-Noord, waar het wonen van studenten en 
arbeidsmigranten in balans moet zijn met de buurt. 

- Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten. Met verenigingen 
werkten wij samen aan moderne en duurzame sportvoorzieningen. Zo 
hebben wij bijgedragen van een onderkomen voor Roeivereniging RVD’17  
tot sportvelden voor BAS en MHC Flevoland en van tennisbanen voor ATC 
Swifterbant tot een nieuwe tribune voor Swift ‘64. 

- ‘De Polderpioniers’ staan weer op hun plek en een aanmoedigende cultuurprijs 
is in voorbereiding. Ons cultuurbeleid is nauw verbonden met ons beleid 
in zorg, sport en economie. Bij dat beleid past goede huisvesting. De 
multifunctionele centra in Biddinghuizen (MFG) en Swifterbant (MFC) zijn volop 
in ontwikkeling en wij ondersteunden culturele projecten als cultuureducatie 
voor in het (V)MBO en voor in je vrije tijd bij de Meerpaalacademie.

GOEDE BEREIKBAARHEID
- Voor hulpdiensten is er bij de grote evenementen een calamiteitenroute 

aangelegd. Daardoor is het mogelijk om het evenemententerrein bij Walibi via de 
achterzijde te bereiken. 

- Voor een goed en toegankelijk wegennetwerk zijn wij in verbinding met inwoners. 
Zo hebben zij met ondernemers een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering 
van de Wisentweg, Morinel, De Helling/De Noord en de planontwikkeling voor de 
Walvisstraat en De Zuid. In afstemming met de werkzaamheden aan De Zuid wordt 
samen met de omgeving de aanpak van De Oost voorbereid. Daarbij wordt ook 
het bewonersinitiatief opgepakt om een dementievriendelijke route te realiseren 
van de zorginstellingen naar het centrum. 

- Door als gemeente samen met de provincie energie te steken in internet 
in het buitengebied zag de markt kans internetverbindingen uit te rollen 
in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Hier worden letterlijk nieuwe 
verbindingen aangegaan tot de voordeur. 

OPGROEIEN EN OPVOEDEN
- In Dronten krijgen alle kinderen de kans zich te ontwikkelen. Voorschools 

door de samenwerking Kansrijke Start; in het basisonderwijs door een stevige 
ondersteuningsstructuur met ‘De school als Werkplaats’. Samen met organisaties 
die betrokken zijn bij de nieuwbouw voor het praktijkonderwijs hebben wij 
onderzocht hoe het stationsgebied met publieksgerichte voorzieningen 
verlevendigd en toekomstbestendig kan worden 

- Wij maakten afspraken met Oost-Flevoland Woondiensten (OFW) om de 
huisvestingsmogelijkheden voor jongeren de komende jaren te verruimen. 

- Om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te laten dalen, faciliteerden wij 
de coalitie Armoede en Schulden met een inloopspreekuur bij de Voedselbank 
Dronten. Daar zijn een sociaal werker van De Meerpaal en een medewerker 
bijzondere regelingen van de gemeente aanwezig.
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• In de gemeente Dronten is een goed en toegankelijk wegennetwerk.
• De verkeersveiligheid is verbeterd.
•  We lobbyen landelijk en regionaal om de bereikbaarheid van Dronten 

te versterken en te verbeteren.

GOEDE BEREIKBAARHEID

GEZOND & VITAAL 
WOON & LEEFKLIMAAT

•  Met verenigingen werken we samen aan 
moderne en duurzame sportvoorzieningen.

• Inwoners wonen prettig.
•  Inwoners voelen zich verbonden met  de 

gemeente Dronten.
•  Samen met partners blijven we ons inzetten 

voor goede culturele voorzieningen.

STERKE ECONOMIE
•  We zijn blij met onze bestaande ondernemers en 

dragen zorg voor een goede relatie.
•  Bedrijven willen zich graag vestigen in onze 

aantrekkelijke gemeente.
•  Innovatie staat voorop voor een krachtig en vitaal 

platteland.
•  Om voldoende personeel te hebben en te houden 

werken we samen met ondernemers, onderwijs 
en regionale partners.

•  Toeristen en recreanten vinden ons een aantrek-
kelijke gemeente.

•  Inwoners van de gemeente Dronten 
zijn actief en bewegen dagelijks 
genoeg.

•  We zetten in op het delen van kennis 
zodat inwoners nog bewuster zijn van 
de risico’s van ongezond leven.

•  Inwoners dragen steeds meer bij aan 
hun eigen gezonde leefomgeving.

(VOLKS)GEZONDHEID  

•  In Dronten doet iedereen naar vermogen mee.
•  Inwoners voelen zich goed en veilig.
•  Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt 

neemt af.
•  We zijn een dementie-vriendelijke gemeente.
•  Meer (kwetsbare) inwoners voeren eigen regie.

LIEFDEVOLLE 
(OUDEREN)ZORG

•  In onze gemeente krijgen alle kinderen de 
kans om zich te ontwikkelen.

•  Meer jongeren halen een startkwali� catie.
•  Jongeren met een uitkering stromen vaker 

uit richting school.
•  Minder kinderen groeien in armoede op.
•  Kinderen groeien veilig (in harmonie) op.

OPGROEIEN & 
OPVOEDEN

•  Onze dienstverlening is verbeterd en de samenleving is en 
blijft daarbij betrokken. 

•  We realiseren ‘het huis van de gemeente’, dat uit zich in de 
ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis en op het 
verbeteren van digitale dienstverlening.

•  Onze dienstverlening is vanuit die gedachte persoonlijk waar 
nodig en digitaal waar het kan. 

•  We gebruiken altijd heldere taal.
•  We tonen lef: we leren, experimenteren en funderen wat werkt.

DIENSTVERLENING

•  We denken in kansen en maken mogelijk, de 
gemeente Dronten is een mogelijkheden-
maker.

•  In onze gemeente is ruimte voor initiatieven 
uit de samenleving.

•  Initiatieven van inwoners voor hun eigen 
leefomgeving nemen we serieus.

INWONERSPARTICIPATIE

•  We hebben een gevarieerd en groeiend woonaanbod.
•  In de gemeente Dronten kun je ook wonen in een bijzondere woonvorm.
•  Inwoners voelen zich plezierig in hun goed onderhouden leefomgeving.
•  Mensen van buiten de gemeente willen graag werken en wonen in de gemeente 

Dronten.
•  Aantrekkelijke en toekomstbestendige dorpskernen, daar gaan we voor.

AANDACHT VOOR GROEI & 
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

•  Ons huishoudboekje is en blijft sluitend: we hebben 
een � nancieel sluitende begroting.

•  Wij streven er naar de lokale lastendruk zo laag 
mogelijk te houden.

•  De gemeente Dronten is en blijft  � nancieel stabiel 
en gezond. Zowel qua huishoudboekje als qua 
vermogenspositie.

•  We zijn een goede en aantrekkelijke werkgever.

GOED OPENBAAR BESTUUR & 
GEZONDE FINANCIËN 

•   We sturen op minder afval en betere 
afvalscheiding.

•  Het opwekken van duurzame energie wordt 
door de gemeente Dronten gestimuleerd.

•  Wij hebben voorbeeldfunctie in duurzaam-
heid en dragen dat uit.

•  Gemeentelijke gebouwen zijn op termijn 
energieneutraal.

•  Met de samenleving zetten we in op eerlijke 
handel (‘fair trade’).

KLIMAATBEWUST 
HANDELEN

•  Gemeente Dronten is veilig.
•  De diensten om de veiligheid te borgen zijn 

dicht in de buurt georganiseerd.
•  Ondermijning accepteren we niet.
•  We werken integraal samen met partners die 

er voor nodig zijn om dit tegen te gaan.

OPENBARE ORDE & 
VEILIGHEID
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zodat inwoners nog bewuster zijn van 
de risico’s van ongezond leven.

•  Inwoners dragen steeds meer bij aan 
hun eigen gezonde leefomgeving.

(VOLKS)GEZONDHEID  

•  In Dronten doet iedereen naar vermogen mee.
•  Inwoners voelen zich goed en veilig.
•  Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt 

neemt af.
•  We zijn een dementie-vriendelijke gemeente.
•  Meer (kwetsbare) inwoners voeren eigen regie.

LIEFDEVOLLE 
(OUDEREN)ZORG

•  In onze gemeente krijgen alle kinderen de 
kans om zich te ontwikkelen.

•  Meer jongeren halen een startkwali� catie.
•  Jongeren met een uitkering stromen vaker 

uit richting school.
•  Minder kinderen groeien in armoede op.
•  Kinderen groeien veilig (in harmonie) op.

OPGROEIEN & 
OPVOEDEN

•  Onze dienstverlening is verbeterd en de samenleving is en 
blijft daarbij betrokken. 

•  We realiseren ‘het huis van de gemeente’, dat uit zich in de 
ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis en op het 
verbeteren van digitale dienstverlening.

•  Onze dienstverlening is vanuit die gedachte persoonlijk waar 
nodig en digitaal waar het kan. 

•  We gebruiken altijd heldere taal.
•  We tonen lef: we leren, experimenteren en funderen wat werkt.

DIENSTVERLENING

•  We denken in kansen en maken mogelijk, de 
gemeente Dronten is een mogelijkheden-
maker.

•  In onze gemeente is ruimte voor initiatieven 
uit de samenleving.

•  Initiatieven van inwoners voor hun eigen 
leefomgeving nemen we serieus.

INWONERSPARTICIPATIE

•  We hebben een gevarieerd en groeiend woonaanbod.
•  In de gemeente Dronten kun je ook wonen in een bijzondere woonvorm.
•  Inwoners voelen zich plezierig in hun goed onderhouden leefomgeving.
•  Mensen van buiten de gemeente willen graag werken en wonen in de gemeente 

Dronten.
•  Aantrekkelijke en toekomstbestendige dorpskernen, daar gaan we voor.

AANDACHT VOOR GROEI & 
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

•  Ons huishoudboekje is en blijft sluitend: we hebben 
een � nancieel sluitende begroting.

•  Wij streven er naar de lokale lastendruk zo laag 
mogelijk te houden.

•  De gemeente Dronten is en blijft  � nancieel stabiel 
en gezond. Zowel qua huishoudboekje als qua 
vermogenspositie.

•  We zijn een goede en aantrekkelijke werkgever.

GOED OPENBAAR BESTUUR & 
GEZONDE FINANCIËN 

•   We sturen op minder afval en betere 
afvalscheiding.

•  Het opwekken van duurzame energie wordt 
door de gemeente Dronten gestimuleerd.

•  Wij hebben voorbeeldfunctie in duurzaam-
heid en dragen dat uit.

•  Gemeentelijke gebouwen zijn op termijn 
energieneutraal.

•  Met de samenleving zetten we in op eerlijke 
handel (‘fair trade’).

KLIMAATBEWUST 
HANDELEN

•  Gemeente Dronten is veilig.
•  De diensten om de veiligheid te borgen zijn 

dicht in de buurt georganiseerd.
•  Ondermijning accepteren we niet.
•  We werken integraal samen met partners die 

er voor nodig zijn om dit tegen te gaan.
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VEILIGHEID
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zodat inwoners nog bewuster zijn van 
de risico’s van ongezond leven.

•  Inwoners dragen steeds meer bij aan 
hun eigen gezonde leefomgeving.

(VOLKS)GEZONDHEID  

•  In Dronten doet iedereen naar vermogen mee.
•  Inwoners voelen zich goed en veilig.
•  Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt 

neemt af.
•  We zijn een dementie-vriendelijke gemeente.
•  Meer (kwetsbare) inwoners voeren eigen regie.

LIEFDEVOLLE 
(OUDEREN)ZORG

•  In onze gemeente krijgen alle kinderen de 
kans om zich te ontwikkelen.

•  Meer jongeren halen een startkwali� catie.
•  Jongeren met een uitkering stromen vaker 

uit richting school.
•  Minder kinderen groeien in armoede op.
•  Kinderen groeien veilig (in harmonie) op.

OPGROEIEN & 
OPVOEDEN

•  Onze dienstverlening is verbeterd en de samenleving is en 
blijft daarbij betrokken. 

•  We realiseren ‘het huis van de gemeente’, dat uit zich in de 
ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis en op het 
verbeteren van digitale dienstverlening.

•  Onze dienstverlening is vanuit die gedachte persoonlijk waar 
nodig en digitaal waar het kan. 

•  We gebruiken altijd heldere taal.
•  We tonen lef: we leren, experimenteren en funderen wat werkt.

DIENSTVERLENING

•  We denken in kansen en maken mogelijk, de 
gemeente Dronten is een mogelijkheden-
maker.

•  In onze gemeente is ruimte voor initiatieven 
uit de samenleving.

•  Initiatieven van inwoners voor hun eigen 
leefomgeving nemen we serieus.

INWONERSPARTICIPATIE

•  We hebben een gevarieerd en groeiend woonaanbod.
•  In de gemeente Dronten kun je ook wonen in een bijzondere woonvorm.
•  Inwoners voelen zich plezierig in hun goed onderhouden leefomgeving.
•  Mensen van buiten de gemeente willen graag werken en wonen in de gemeente 

Dronten.
•  Aantrekkelijke en toekomstbestendige dorpskernen, daar gaan we voor.

AANDACHT VOOR GROEI & 
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

•  Ons huishoudboekje is en blijft sluitend: we hebben 
een � nancieel sluitende begroting.

•  Wij streven er naar de lokale lastendruk zo laag 
mogelijk te houden.

•  De gemeente Dronten is en blijft  � nancieel stabiel 
en gezond. Zowel qua huishoudboekje als qua 
vermogenspositie.

•  We zijn een goede en aantrekkelijke werkgever.

GOED OPENBAAR BESTUUR & 
GEZONDE FINANCIËN 

•   We sturen op minder afval en betere 
afvalscheiding.

•  Het opwekken van duurzame energie wordt 
door de gemeente Dronten gestimuleerd.

•  Wij hebben voorbeeldfunctie in duurzaam-
heid en dragen dat uit.

•  Gemeentelijke gebouwen zijn op termijn 
energieneutraal.

•  Met de samenleving zetten we in op eerlijke 
handel (‘fair trade’).

KLIMAATBEWUST 
HANDELEN

•  Gemeente Dronten is veilig.
•  De diensten om de veiligheid te borgen zijn 

dicht in de buurt georganiseerd.
•  Ondermijning accepteren we niet.
•  We werken integraal samen met partners die 

er voor nodig zijn om dit tegen te gaan.

OPENBARE ORDE & 
VEILIGHEID

College-ambities 2018-2022

• In de gemeente Dronten is een goed en toegankelijk wegennetwerk.
• De verkeersveiligheid is verbeterd.
•  We lobbyen landelijk en regionaal om de bereikbaarheid van Dronten 
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 DRONTEN.IKPRAATMEE
 DEELNEMERS

STERKE ECONOMIE
- De inzet van accountmanagement en acquisitie voor de bedrijventerreinen 

in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant heeft ertoe geleid dat zowel op de 
bedrijventerreinen in Biddinghuizen als Swifterbant kavels werden verkocht 
of gereserveerd.  Buiten de kantorenzone is Business Zone Delta in Dronten 
uitverkocht. Alleen in de Poort van Dronten is nog grond beschikbaar. 

- Samen met agrarisch ondernemers en SEA-groep Dynamiek in de Landbouw 
de Agrofood-fields-visie opgesteld. Actiepunten zijn onder meer een actief 
acquisitieplan voor Poort van Dronten en organisatie van kennisbijeenkomsten. 
Samen met ondernemers, Aeres en Warmonderhof wordt het verbinden en 
versterken van initiatieven in de regio concreet gemaakt. De eerste resultaten zijn 
het actief on- en offline in beeld brengen ervan en deelname relevante beurzen. 

- Om voldoende personeel te hebben en te houden werken we samen 
met ondernemers, onderwijs en regionale partners. Om vervolg te geven 
aan de arbeidsmarktanalyse die wij in 2019 samen met OVDD en onze 
onderwijsinstellingen opstelden maken wij gebruik van de menselijk-kapitaal-
mogelijkheden in zowel Regio Zwolle als provincie Flevoland.

AANDACHT VOOR GROEI EN 
 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

- Om invulling te geven aan een gevarieerd en groeiend woonaanbod zijn er nieuwe 
ontwikkelvormen in Het Palet uitgewerkt; is vanuit een breed participatietraject 
voor gekozen Swifterbant-Zuid verder te ontwikkelen en is er voor de tweede 
fase van De Graafschap in Biddinghuizen een uitwerkingsplan met ruimere 
ruimtelijke mogelijkheden. Bouwactiviteiten en voorbereiding voor ontwikkeling 
vonden plaats in de scholenzone in Dronten, langs de Havenkade, De Noord, De 
Boeg en bij het stationsplein. Buiten onze geplande groei wordt er op verzoek 
van de Tweede Kamer ook gekeken op welke locaties in Flevoland 100.000 extra 
woningen kunnen worden gerealiseerd. Gekeken wordt of een deel hiervan in de 
omgeving van Dronten kan worden gerealiseerd.

- Met de Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant en ondernemers 
van Spelwijk is er een uitgebreid participatieproces doorlopen over de 
toekomstontwikkeling van bedrijventerrein Spelwijk. Een mooie oefening voor 
als in 2022 de Omgevingswet geïntroduceerd wordt. De gemeenteraad stelde 
in 2020 vijf leidende principes vast: draagkracht samenleving; ruimte geven; 
verantwoordelijkheid, vernieuwend en vertrouwen. 

- Wij organiseerden bijeenkomsten in Biddinghuizen, Ketelhaven en Swifterbant om 
met inwoners in gesprek te gaan over de windmolenplannen en initiatiefnemers 
de mogelijkheid te geven hun plannen toe te lichten.

LIEFDEVOLLE (OUDEREN)ZORG
- Omdat we graag willen dat iedereen naar vermogen mee kan doen is er samen 

met maatschappelijke partners gewerkt aan themaplannen voor het sociaal 
domein. Inwoners moeten zich goed en veilig kunnen voelen. Hier voor hebben wij 
indicatoren vastgesteld om te meten of de gewenste vooruitgang wordt geboekt. 

- Om te stimuleren dat het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt afneemt is met 
meer dan 50 maatschappelijke partners een coalitie tegen eenzaamheid gesloten, 
ZamenEen. 

- Om te stimuleren dat ook onze meer (kwetsbare) inwoners eigen regie kunnen 
voeren zijn er verbindingen aangegaan, zoals de coalitie armoede en schulden, 
laaggeletterdheid en vrijwilligersbeleid.

INWONERSPARTICIPATIE
- Initiatieven van inwoners voor hun eigen leefomgeving nemen we serieus. In 

kansen denken en mogelijk maken vraagt om een visie op inwonersparticipatie. 
Die hebben we in 2019 vastgesteld. Het invulling geven daaraan zien we steeds 
meer terug in het hart, hoofd en beleid van onze mensen. Om ideeën uit de 
samenleving op te halen wordt dronten.ikpraatmee.nl steeds intensiever gebruikt. 

- Bij het aangaan van nieuwe verbindingen past ook het versterken van bestaande 
verbindingen. Wij zijn blij zijn met onze bestaande ondernemers en onderhouden 
een goede relatie met maatschappelijke organisaties. Daarom hanteren wij een 
goedgevulde agenda met vele bedrijfsbezoeken. 

- In onze gemeente is ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Samen Actief 
stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven die bijdragen 
aan het verbeteren van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie in de wijk of straat 
worden gestimuleerd door Samen Actief. 

GOED OPENBAAR BESTUUR  
EN GEZONDE FINANCIEN

- Ons huishoudboekje is en blijft sluitend. Daarom letten wij ook goed op invloeden 
vanuit de wereld en de Nederlandse overheid. Het Rijk had in 2019 meer te 
besteden, maar tegelijkertijd moeite dit geld uit te geven. Daarvan ervaren wij als 
gemeente het negatieve effect omdat gemeenten dan minder geld ontvangen 
(samen ‘trap op – trap af’).

- In het najaar van 2019 startten wij met een herijking van de begroting. Met de 
samenleving en de gemeenteraad bouwen wij daarom de komende jaren een 
nieuwe begroting op. Welke economische, sociale en maatschappelijke effecten 
de coronamaatregelen heeft op de gemeente Dronten is nog niet te zeggen. Wel 
wordt de noodzaak voor herijking hierdoor versterkt.

- Wij hebben toegezegd belasting te verlagen waar de begroting dit financieel 
toelaat of waar mogelijk af te schaffen. De hondenbelasting is afgeschaft.

DIENSTVERLENING
- Nieuwe verbindingen en de nieuwe manier van werken is steeds meer in ons 

DNA opgenomen. Bij het verbeteren ervan past dat we groeien van de goede 
voorbeelden en leren van wat beter kan. Klachten en bezwaar- of beroepszaken 
zien wij als kansen om beleid en uitvoering te verbeteren. Inwoners worden bij een 
afwijzing op een vergunning of beschikking actief benaderd om dit toe te lichten. 
Samen met gemeenteraad en inwoners ontdekken we welke processen zich wel of 
niet lenen voor participatie en welke vorm daar het beste bij past. 

- ‘Het huis van de gemeente’ is één van de grootste projecten in onze jonge 
geschiedenis. Een gebouw met reuring waar mensen elkaar makkelijk vinden en 
goed samenwerken. Bij de totstandkoming van de plannen verbeeldden inwoners 
hun kijk op de gemeente en kozen passende kunst voor de inrichting. Wij 
werkten wij samen met inwoners van het AZC en betrokken het oorspronkelijke 
architectenbureau bij de realisatie. In het vernieuwde gebouw komt een nieuwe 
raadzaal waarin de democratie beter tot zijn recht komt. Bij de nieuwe manier van 
werken hoort een goede digitale dienstverlening, die sterk wordt verbeterd;

KLIMAATBEWUST HANDELEN 
- Om te sturen op minder afval en betere afvalscheiding hielpen leerlingen van het 

Technasium ons met het ontwerpen van de milieustraat; Om Plastic, Metaal en 
Drankverpakkingen (PMD) beter te scheiden van Restafval startten wij een campagne.

- Dronten levert een belangrijke bijdrage aan de Regionale energiestrategie 
(RES) en ontwikkelde de visie ‘Zon’. Gemeentelijke gebouwen zijn op termijn 
energieneutraal. Zo is in 2020 het nieuwe duurzame en gasloze Burgemeester 
Aat de Jonge zwembad geopend en wordt het ‘Huis van de Gemeente’ 
toekomstbestendig verbouwd. Daarbij past dat we, net als straks bij Walibi, 
parkeren onder zonnepanelen. Wij stimuleren het opwekken van duurzame 
energie, onder meer met het beschikbaar stellen van duurzaamheidsleningen. De 
ruim 700 aanvragen in 2019 waren vooral voor installatie van zonnepanelen. Bij het 
goede voorbeeld geven past het plaatsen van openbare laadpalen voor elektrische 
auto’s. We spraken met inwoners over de behoefte en brachten samen in kaart 
waar deze het beste kunnen staan.

- Met de Werkgroep Fairtrade en Duurzaamheid bereikten wij mooie resultaten zoals 
de groeiende eerlijke winkelroute, de Fairtrade spreekbeurtkoffer en de Fairtrade-
titel aan organisaties. Meubilair uit het oude gemeentehuis is zoveel mogelijk 
weggegeven aan maatschappelijke instellingen. 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
- De aanpak van het integraal veiligheidsbeleid is vastgesteld. Onze diensten zijn in 

de buurt en ondermijning accepteren wij niet. Burgemeesters van Dronten Urk en 
Noordoostpolder trekken er samen in op om onze omgeving veilig te houden.

- In het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is de 
controle op omgevingsvergunningen in de bouw vastgelegd, maar ook op illegale 
windsingels of bewoning door studenten en arbeidsmigranten. Hierin liggen wij 
op schema. Naar aanleiding van de jaarverslagen wordt de focus bijgestuurd. In 
2020 komt deze meer te liggen op controle bedrijventerreinen en ondermijning. 

- In 2018 is de tweede fase van het project Oneigenlijk Grondgebruik ingegaan. 
In 2019 zijn 102 dossiers gesloten, waarvan het oneigenlijke grondgebruik is 
beëindigd, doordat bewoners hebben ontruimd of de grond aankochten..

VOLKSGEZONDHEID 
- Inwoners dragen steeds meer bij aan hun eigen gezonde leefomgeving. Met 

behulp van vele vrijwilligers is in onze dorpen een 100% dekkend netwerk van 
AED’s gerealiseerd. De groep burgerhulpverleners die bij nood kunnen assisteren is 
uitgebreid tot 751. 

- Voor het themaplan Gezonde Leefstijl is gewerkt aan meer bewegen, tegengaan van 
verslavingsproblemen, bewustwording van risico’s bij ongezond eten en een gezonde 
leefomgeving. Door campagnes en voorlichting op kinderopvangcentra en scholen, 
gesprekken met sportverenigingen en motiverende gesprekken met ouderen. 

- De wereld werd geconfronteerd met het coronavirus. Veiligheidsregio, GGD 
Flevoland en zorginstellingen waken daarbij over onze gezondheid. Niet eerder 
werd zo duidelijk hoe economie, onderwijs, leefstijlen, ruimte, veiligheid en 
gezondheid met elkaar in verbinding staan. Onze dienstverlening hebben wij 
zo veel als mogelijk voortgezet, uitgebreid en aangepast. De omstandigheden 
vroegen om een nieuwe manier van werken en samenwerken.


