
Duurzame 
samenleving
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economisch
klimaat05
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2022-2026  
Gemeente: ledverlichting, duurzame auto’s 
(en andere voertuigen), hergebruik materialen.

2022-2027  
Verkenning aardgasvrij Dronten.

2022-2023  
Betere afvalscheiding, aanpakken 
zwerfafval, mobiele milieustraat.

2023  
• Meer biodiversiteit voor een gezonde 
 leefomgeving voor mens, plant en dier.
• Evaluatie duurzaamheidsleningen.
• Voorkomen energiearmoede 
 (bespaaradviezen, isolatie, goedkope 
 energiecontracten).

2024  
Uitwerking oplaadpunten, duurzaam 
openbaar vervoer en dergelijke.

2023  
• Visie op het economisch klimaat 
    en werkgelegenheid.
•  Strategische agenda economische 
    regionale ontwikkeling, samen-
 werking en groei van onze lokale 
 economie.

2023-2026  
Meerjarig innovatie- en 
verduurzamingsprogramma voor 
toekomstbestendige landbouw.

2024  
Roadmap ‘Dronten Digitale Economie’.

2024-2025  
‘Aanpak Regeldruk Dronten’.

“Ik ben mij niet alleen in 
Dronten gaan vestigen 
vanwege de goede 
ligging en bereikbaar-
heid, maar ook omdat ik 
snel en goed wordt 
ondersteund door een 
accountmanager die met 
mij meedenkt.”

“Klimaat, energie en 
grond stoffen staan niet 
alleen bij de gemeente 
hoog op de agenda. 
Door de gemeente 
word ik gestimuleerd 
ook zelf mijn steentje 
bij te dragen aan de 
planeet, energiebespa-

ring en afval scheiden.”

Gelijke
kansen

Robuuste
financiën

Onderwijs
als kansen-
maker
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2022-2026 
Actief beleid voor ouderen en hun 
mantelzorgers, mensen die begeleid 
willen wonen, vluchtelingen met en 
zonder verblijfsstatus, en wie met 
schulden en/of in armoede leeft.

2022-2026 
Het versterken van ons 
fundament is een randvoor-
waarde om integraal en robuust 
te kunnen beheren en bouwen 
aan een mooier Dronten. 

2022-2026  
Per wijk of dorp op elkaar 
afgestemde voorzieningen voor 
opvang, onderwijs, zorg en welzijn. 
Dronten als centrum van de agro- 
en foodsector, waar onderwijs en 
ondernemers elkaar versterken.

“Ik weet waar 
ik aan toe ben 
en herken mijn 
inbreng in de 
gemeentelijke 
visie.”

“De gemeente doet 
er alles aan om mij 
te begrijpen en 

verder te helpen.”

Excellente
dienstverlening02

2022-2023  
Eén loket helpt iedereen op dezelfde 
manier, en geeft op dezelfde vragen ook 
dezelfde antwoorden.

2023  
Uitvoeringsplan ‘Het economisch klimaat 
ondersteund door Excellente Dienstverle-
ning’. Gespecialiseerde accountmanagers 
begeleiden ondernemers bij complexe 
vragen. 

Integrale
veiligheid

Krachtige
samenleving
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2022-2026 
• Bredere informatie over 
 criminaliteit op het internet.
• Sneller herkennen van 
 huiselijk geweld.
• Minder grip van de 
 onderwereld op de 
 gewone maatschappij.

2022-2026 
• Voorlichtingen, activiteiten, 
 trainingen en gastcolleges 
 over onder meer pesten en verslaving.
• Themaplan ‘Gezonde Leefstijl’ 
 over meer bewegen, gezond 
 eten, en positieve keuzes.
• Multi-beweegpark stations-
 omgeving Dronten en de 
 Beweegroute in Biddinghuizen.
• Project ‘Golden Sports’, 
 bewegen voor 
 kwetsbare ouderen.

“Ik voel mij veilig. 
Mede vanwege het 
goede contact met 
de wijkagent, maar 
ook omdat de 
gemeente mijn 
buurt betrekt in wat 
nodig is en hoe ik de 
agent kan helpen.” 

2022-2026  
• Blijvende aandacht voor goede door-
 stroming autowegen N23 (langs Poort van
 Dronten) en aansluiting N50 (bij Kampen).
• Binnen de kernen vrijliggende fietsroutes 
 naar de winkelcentra.
• Tussen de kernen goede fiets-
 verbindingen die ook geschikt zijn 
 voor hogesnelheidsfietsen.

2023 
Twee nieuwe buurtbuslijnen als 
vervanging voor de buslijnen 21 
(Station - De Wissel - Station) en 
22 (Station - De Drieslag – Station).

10 Bereikbare
dorpen “Ons dorp is goed 

bereikbaar vanuit 
mijn buurt. Ik weet 
dat de gemeente er 
ook alles aan doet 
om onze dorpen 
vanuit de regio goed 
bereikbaar te 
houden.” 

“De gemeente legt 
mij goed uit waaraan 
zij geld uitgeven en 
hoe dit ten goede 
komt aan onze 
dorpen, buren en 
ondernemers.”

Onze identiteit
is van belang01

Eerste kwartaal 2022 besluit de raad 
over onze groeiambitie. Belangrijk 
is wat we met z’n allen willen.

“De gemeente staat 
direct voor ons 
klaar, ook wanneer 
wij in de schulden 
lijken te komen.”

“Door de extra aandacht 
die ik krijg voor de lastige  
vakken en al te mogen 
kijken bij lokale 
ondernemers, is de stap 
naar een toffe baan niet 
meer zo groot.”

“Ik voel mij gelukkig 
in een gemeente waar, 
ontmoeting, ontspanning, 
bewegen, voeding, 
uitgaan en kunst en 
cultuur vanzelfsprekend 

zijn.’

Collegeprogramma Gemeente Dronten 2022-2026

Bouwstenen voor de toekomst

Een greep uit de plannen van burgemeester en wethouders 

“De gemeente Dronten staat naast haar inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partners. 
Samen maken we Dronten duurzaam en krachtig. 
Ook als we groeien, blijft mijn gemeente zichzelf.”

Nieuwsgierig naar het hele 
collegeprogramma? Kijk op 
Dronten.nl/collegeprogramma.


