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Een woord vooraf
Beste inwoners van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant,
Op 16 maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen.
Dat betekent: terugkijken hoe de afgelopen raadsperiode is verlopen en daaruit lessen trekken.
Het betekent ook vooruit kijken en vaststellen wat nodig is voor de komende raadsperiode.
Veranderingen die we willen, beginnen bij keuzes die we zelf maken.
Wat wil het CDA:
•
•
•
•
•

Een samenleving die zekerheid en bescherming biedt;
waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar
zijn;
waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn;
waarin vrijheid en solidariteit geen tegenstellingen zijn.
waarin de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant elkaar aanvullen maar ook eigen
voorzieningen hebben voor wat dagelijks nodig is.

en wat is daarvoor nodig:
In dit programma geven wij, CDA Dronten, aan wat onze visie is op de ontwikkeling van Dronten en
wat daarvoor nodig is. Vervolgens zijn vier aandachtvelden nader uitgewerkt en per aspect zijn
speerpunten benoemd die voor ons leidend zijn om deze visie te realiseren. Beleidsvelden waar
volgens het CDA op dit moment geen bijstellingen nodig zijn worden niet of beperkt benoemd.
In de gemeenteraad van Dronten zullen de raadsleden van het CDA deze speerpunten inbrengen en
pleiten voor uitvoering daarvan.
Heeft u vragen over dit verkiezingsprogramma dan gaan wij graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Anton Maris,
Voorzitter CDA afdeling Dronten,
Dronten, 8 november 2021
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In wat voor Dronten wil jij leven, wonen en werken?
Het CDA gaat voor een gemeente….
•
•
•
•

•

waar het plezierig wonen is in groene woonwijken, waar genoeg te beleven valt en waarin ook
het dorpse karakter van gemoedelijkheid behouden blijft;
met ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Echter niet ten koste van het milieu en het
landelijk karakter van de gemeente;
waar recreanten rust, ontspanning en vertier vinden in de kustzone. Een gebied met belangrijke
natuurwaarden;
waar mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen zich thuis voelen.
Iedere inwoner de kans krijgt mee te doen naar vermogen. Waar rekening met elkaar wordt
gehouden en verdraagzaamheid getoond;
met een landbouwsector die belangrijk is voor onze voedselvoorziening en als motor voor de
(lokale) economie. Een sector die ook op lange termijn perspectief heeft. Landbouwgrond
waarop we zuinig moeten zijn.

Het CDA gaat voor een samenleving waarin….
•

•
•

•

•
•

mensen omzien naar elkaar. Dat betekent dat mensen die in de knel zijn geraakt gehoor vinden.
Waarbij wordt ingezet op het vinden van oplossingen die bijdragen aan het welbevinden en
welzijn van mensen. De mens staat centraal en niet toepassing van de formele regel;
evenwicht is tussen woon- en werkgelegenheid en een daarbij passend niveau aan
voorzieningen. Een groei van Dronten moet bijdragen aan dat evenwicht;
duurzaamheid vanzelfsprekend is. Wat wij ondernemen moet houdbaar zijn.
Gestreefd wordt om zelfvoorzienend te zijn bij het opwekken van duurzame energie. Deze
vormen van energieopwekking kunnen echter grote impact hebben op het landschap. Dan past
het niet om bedrijven ruimte te bieden die een duurzame energiebalans nadelig beïnvloeden;
het aanbod aan onderwijs aansluit bij de kwalitatieve vraag uit de samenleving. In Dronten zelf of
op goed te overbruggen afstand. Onderwijsvoorzieningen ondersteunen het kwaliteitsniveau dat
wordt nagestreefd;
de vereiste zorg beschikbaar is. Dagelijkse zorg dichtbij en zorg op afstand goed bereikbaar;
een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd in een leefomgeving die ruimte biedt voor ontspanning,
lichaamsbeweging en sport.

Zo’n samenleving vraagt wat van de gemeente als overheid en van jou als inwoner
Zorg voor elkaar voert terug op de grondbeginselen van de christendemocratie: solidariteit,
gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. In een coöperatieve
samenleving, gebouwd op het principe van zorg voor elkaar, dragen wij met elkaar de
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet en ieder mens
telt. Die opdracht is actueler dan ooit en geeft antwoord op de onzekerheid van deze tijd en de
groeiende tegenstellingen in onze samenleving.
De gemeente draagt zorg voor veiligheid en het beheer van de openbare ruimte en gebouwen.
Daarnaast heeft een gemeente taken die vooral effect hebben op de langere termijn.
Keuzes op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, vestigingsbeleid en mobiliteit zijn
bepalend hoe Dronten er in de toekomst uit gaat zien. Bij taken, waar de overheid niet zelfstandig
aan het roer zit, worden inwoners betrokken bij het opstellen van beleid.
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Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig?
Om onze visie te realiseren wordt ingezet op vier aandachtsvelden:
1.
2.
3.
4.

Zorg voor elkaar
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Een toekomst bestendige economie
Een dienstbare en beschermende gemeentelijke overheid

Per aandachtsveld worden vragen gesteld die richtinggevend zijn voor de te bereiken doelen.
Vervolgens zijn daarbij speerpunten benoemd; wat is nodig om deze doelen te bereiken?
Wanneer nieuwe onderwerpen, nog niet benoemd, relevant of actueel worden, zal het CDA deze
toetsen aan haar visie.

1. Zorg voor elkaar
Individualisering heeft een grote vlucht genomen en is in grote mate bepalend geworden voor de
maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij wordt steeds meer uitgegaan van zelfredzaamheid.
Dat is echter niet voor iedereen en altijd haalbaar. Omzien naar- en zorg dragen voor elkaar zijn niet
vanzelfsprekend. Stimuleren en ondersteunen van ‘zorg voor elkaar’ is voor het CDA een belangrijk
thema. Daarbij geldt dat aanpak van hedendaagse vraagstukken beter werkt als deze tot stand is
gekomen in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de verschillende initiatiefnemers.

a. Hoe krijgen mensen zorg die werkt?
Omzien naar elkaar en passende zorg die werkt is een belangrijk thema in een samenleving waarin de
individualisering is toegeslagen. Het gaat dan niet alleen op welk recht heb ik op zorg maar ook om
welke bijdrage kan ik leveren?
De kosten van zorg, die wij met z’n allen moeten opbrengen, zijn hoog en blijven stijgen. De vraag is
dan ook wat nodig is om een goede zorg in stand te houden tegen op te brengen kosten. Dat begint
bij preventie om bepaalde zorgvraag te voorkomen. Deze inzet voor preventie en zorg geldt voor alle
vormen van zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt en middelen beschikbaar
heeft.
Onze speerpunten:
• We willen grip hebben op de financiële middelen en duurdere zorg voorkomen door in te
zetten op vroegtijdige signalering (o.a. de jeugdzorg en WMO).
• Een gezonde levensstijl draagt bij aan een betere vitaliteit en het voorkomen van ziekten.
Daardoor kan de druk op de zorg worden verminderd. Ingezet wordt op programma’s om
een gezonde levensstijl te bevorderen. Gezonde voeding en meer bewegen, te voet en met
de fiets.
• De zorgvraag en het zorgaanbod moeten in kaart worden gebracht. Daarbij nagaan hoe het
aanbod beter kan worden afgestemd op de vraag.
• Wanneer is professionele hulp noodzakelijk en wanneer kan ‘omzien naar elkaar’ door
maatschappelijke initiatiefnemers inhoud worden gegeven. Het CDA wil transparantie en
spelregels over wanneer daarvoor middelen of faciliteiten beschikbaar worden gesteld.
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b. Hoe kan armoede worden voorkomen?
Armoede heeft verschillende verschijningsvormen. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan
kunnen zich niet goed concentreren. Mensen maken zich zorgen of raken depressief door gebrek aan
perspectief of onzekerheid over hun baan. De stijgende prijzen van energie en zorg waardoor
basisvoorzieningen op het spel staan. Geen buffer om onverwachte kosten te kunnen betalen.
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar ook: niet kunnen meedoen aan de
samenleving. Het is belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten om armoede te signaleren en
stappen te zetten om deze te voorkomen en te bestrijden. Daarbij is maatwerk belangrijk als dat
beter werkt.
Onze speerpunten:
• Minimaregelingen (armoedebeleid) beter onder de aandacht brengen zodat er optimaal
gebruik van kan worden gemaakt. Informatie daarover moet voor de doelgroep toegankelijk
zijn. Begrijpelijk taalgebruik is daarbij essentieel. Bij de toepassing van regelingen staan
menselijke maat en logica voorop.
• Ondanks regelingen voor minima zijn er situaties waarin mensen toch in de knel raken. Dan
kan terugvallen op maatschappelijke initiatieven zoals bijv. voedselbanken een belangrijke
ondersteuning bieden. De gemeente denkt mee met initiatiefnemers, evalueert het eigen
minimabeleid en gaat na of aanpassingen hierin noodzakelijk zijn. Daarbij worden ook
maatschappelijke organisaties en scholen geraadpleegd.
• De Drontense coalitie tegen eenzaamheid, ZamenEén, versterken door contacten tussen de
deelnemende organisaties en de gemeente te optimaliseren.
• Stimuleren van deelname aan sport en cultuur. Middelen daarvoor kunnen via de
sportvereniging of Meerpaal lopen zodat ouders de kinderen alleen hoeven aan te melden.
De pas van Dronten wordt ingezet waar deze voor bedoeld is.
• De gemeente zet in op bemiddeling naar werk voor diegenen die gebruik maken van
minimaregelingen. Gaan werken moet lonen en niet leiden tot juist verlaging van het
besteedbare inkomen. Het sociale werkbedrijf heeft een belangrijke functie voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen krijgen een plek bij Impact zodat
iedereen mee kan doen in de samenleving. We willen het opdrachtgeverschap van de
gemeente aan Impact beter afstemmen op de behoefte van hen.

c. Hoe kunnen nieuwe Nederlanders zich welkom voelen en goed integreren?
In 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeentes worden dan verantwoordelijk om
nieuwe inwoners zo snel mogelijk actief mee te laten doen aan de samenleving, bij voorkeur via
(betaald) werk.
Onze speerpunten:
• Prioriteit nummer één is het beheersen van de Nederlandse taal. Het kunnen spreken van de
taal draagt bij aan verbinding en creëert draagvlak binnen de samenleving. Zonder dat
kunnen mensen niet volwaardig meedoen aan die samenleving.
• Vrijwilligersorganisaties, zoals huis voor taal, hebben veel kennis en ervaring in huis en
hebben daarom een belangrijke rol bij de inburgering van nieuwe Nederlanders. Door hun
inzet maken nieuwe Nederlanders gelijk ook kennis met maatschappelijke activiteiten en het
verenigingsleven. De gemeente ondersteunt en faciliteert deze initiatieven.
• We willen graag dat iedereen meedoet aan maatschappelijke activiteiten en/of
sportactiviteiten. Daarom wordt dat gestimuleerd.
4

CDA DRONTEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026
•

We laten zien dat mensen daadwerkelijk welkom zijn in Dronten en dat ze er bij horen.
Stichting de Meerpaal kan breed worden ingezet bij inburgering. Hierbij valt te denken aan
het organiseren van een activiteit als de Internationale dag in Dronten.

d. Is het onderwijs voldoende divers in Dronten?
Scholen zijn zelfstandig en dragen op het gebied van onderwijs een eigen verantwoordelijkheid. De
gemeente is verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid en de inrichting van de openbare ruimte
(schoolpleinen, veiligheid) en moet zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom scholen.
Samenwerken van meerdere scholen op één locatie biedt vaak veel voordelen, maar mag niet ten
koste gaan van de eigen identiteit. Ook moet er bij de keuze van locaties voldoende aandacht zijn
voor de sociale veiligheid op en rondom scholen.
Onze speerpunten:
• Het is van belang dat de scholen zelf, van onder af, openstaan voor samenwerking met
behoud van eigen identiteit. Meerdere scholen onder één dak bieden een kans om zowel
eigen profiel te behouden als de kwaliteit van onderwijs te versterken.
• Het CDA is voorstander van Integrale Kind Centra1 (IKC). Als de scholen daarvoor kiezen
faciliteert de gemeente de huisvesting daarvan.
• Alle beleidsplannen die betrekking hebben op onderwijs(locaties) moeten als uitgangspunt
hebben dat de plannen ‘het kind centraal stellen’.
• Sportaccommodaties en/ of groene buitenruimte voor sport en spel moeten voor
(basis)scholen goed en veilig bereikbaar zijn.
• Het stimuleren van schoolprojecten om te laten zien hoe kinderen zelf kunnen bijdragen aan
hun leefomgeving, zoals afval scheiden, burgerschap en lokale democratie, maatschappelijke
stages.

2. Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling
De beschikbare ruimte is schaars. Daarom moeten we zorgvuldig omgaan met het inrichten daarvan.
Een inrichting die is afgestemd op wat mensen nodig hebben en met een kwaliteit die ook op de
lange termijn houdbaar is.

a. Hoe gaan we om met de schaarse ruimte?
Flevoland is misschien wel het beste voorbeeld van door Nederlanders zelf gecreëerd land.
Bedoeld om te wonen, te werken of te recreëren, hebben deze polders nieuwe ruimte geschapen,
om bevolkingsgroei elders in het land op te vangen, voor natuur en voor (agrarisch)
ondernemerschap. Maar inmiddels neemt de druk op de beschikbare ruimte toe doordat dorpen en
steden groeien, meer ruimte nodig is voor mobiliteit en de energietransitie (windmolens,
zonneparken). Ondertussen is ook steeds meer aandacht nodig voor de kwaliteit van die ruimte en
de leefomgeving. Ook in de gemeente Dronten komen die zaken samen. De gemeente heeft in 2021,
in verband met de nieuwe Omgevingswet, de keus gemaakt tot een Integrale Visie te komen voor de
Leefomgeving. Wat het CDA betreft wordt daar ook in de komende raadsperiode verdere invulling
aan gegeven. Een evenwichtige (door)ontwikkeling daarvan vereist een goede samenwerking meten aandacht voor alle belangen van inwoners, landbouw, natuur en economie. Vitaliteit van de
1

Een IKC is een voorziening waarin ten minste organisaties voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
en buitenschoolse opvang in één organisatorische eenheid zijn samengevoegd onder één aansturing.
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kernen is daarin belangrijk. Een stevige impuls voor de Sociaal Economische Agenda (SEA) door
(vernieuwde) SEA groepen kan hierbij van dienst zijn. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en
experimenten van inwoners, maatschappelijke organisaties of ondernemers en de regeldruk moet
verminderen.
Onze speerpunten:
• Veel functies die ruimte vergen worden in onderling verband gebracht. In de integrale
gebiedsvisie moet daarom balans tussen verschillende functies worden nagestreefd.
Daarin passen bijvoorbeeld geen omvangrijke datacentra die beslag leggen op duurzaam
opgewekte stroom in onze gemeente.
• Onze agrarische gronden zijn van uitstekende kwaliteit voor de voedselproductie. Het areaal
dat nodig is voor een duurzame voedselproductie zal eerder toe - dan afnemen.
Landbouwgrond is niet vanzelfsprekend ‘reservegrond’ voor stadsuitbreiding of
zonnepanelen.
• Bij stedenbouw wordt de ruimte efficiënt ingericht maar wel met gevoel voor waarden die de
kwaliteit van wonen, natuur en recreatie verhogen ook op de langere termijn.
• De groene uitstraling van de kernen blijft behouden en er zijn speelvoorzieningen en
ontmoetingsruimte voor jong en oud. Initiatieven van inwoners zijn waardevol om de
kwaliteit en gebruik beter af te stemmen. De kernen in Dronten hebben een ‘dorps’ karakter.
Dat is een belangrijke kwaliteit. Daarom is het CDA tegen inbreiding die deze kwaliteit
aantast.

b. Hoe willen we dat de gemeente Dronten groeit?
Een groei van Dronten zal niet op zichzelf mogen staan of alleen gestoeld zijn op de vraag van de
centrale overheid. Wij bouwen aan een samenleving en niet sec woonwijken. Werkgelegenheid,
bereikbaarheid en voorzieningen zijn belangrijk, naast de vraag naar woonruimte, ‘woonverdunning’
en de demografische ontwikkeling. Al deze factoren hangen samen bij het bepalen welke groei in
omvang en per segment nodig is, mogelijk en verantwoord is. Daarom is regie van de gemeente
noodzakelijk. Groei is nodig om het voorzieningenniveau op peil en betaalbaar te houden. Vooral de
kernen Biddinghuizen en Swifterbant verdienen in dit opzicht extra aandacht omdat daar het
draagvlak aan voorzieningen dun is. De leefbaarheid kan daardoor onder druk komen te staan.
Onze speerpunten:
• Een nieuwe woonvisie moet op korte termijn worden opgesteld. Daarin wordt niet uitgegaan
van de ‘woningmarkt’ maar van de opgave aan volkshuisvesting. Voor het opstellen van deze
visie worden inwoners, woningbouwcorporatie OFW, hogeschool Aeres en marktpartijen
geconsulteerd. Deze visie past binnen de vastgestelde Integrale Visie voor de Leefomgeving.
• Woningbouw moet gericht zijn op volkshuisvestingsdoelen i.p.v. winstmaximalisatie door
grondverkoop. De bouw moet voorzien in passende huisvesting voor de samenleving met
een gunstige prijs-kwaliteit verhouding voor de bewoners. Woningbouw mag daarom niet
ten prooi vallen aan partijen die enkel uit zijn op winstbejag. Is dat het geval dan worden
daartegen direct maatregelen genomen. Ook moet voldoende ruimte beschikbaar worden
gesteld in woningbouwprogramma’s voor de sociale woningbouw. Een normering moet
hiervoor worden opgesteld. Een aan te stellen bouwregisseur zal de bouwopgave in goede
banen moeten leiden.
• Bereikbaarheid is essentieel en voornamelijk een opgave voor de provincie. Wij maken ons
daarbij sterk voor de instandhouding van bereikbaar openbaar vervoer. Zeker nu door
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•

•

•

•

bezuinigingen op het busvervoer lijnen vervallen zijn andere vormen van passend vervoer
noodzakelijk tegen een aanvaardbaar kostenniveau.
Het CDA is voorstander van diversiteit in woonwijken. Daar kan uitzondering op worden
gemaakt als een specifieke woonopgave niet goed inpasbaar is of van tijdelijke aard
(bijvoorbeeld flexbouw gericht op tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen).
Starters moeten betere kansen krijgen om een zelfstandige woonruimte te verkrijgen.
Specifieke huisvesting voor starters en vervolgens het stimuleren van de doorstroming zijn
daarbij cruciaal. Het bevorderen van de doorstroom van senioren schept ruimte. Nagegaan
wordt of het aanbieden van bijv. verhuisfaciliteiten effect kan hebben en of een doorstroom
makelaar daarin een rol kan vervullen.
De huisvesting van specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten, studenten, statushouders
heeft extra aandacht nodig. Eengezinswoningen moeten niet aan de beschikbare voorraad
worden onttrokken door verkamering voor deze doelgroepen. Voor hen moet op maat
worden gebouwd. Met inzet van flexbouw en landelijk beschikbare subsidies moet op zeer
korte termijn capaciteit worden gerealiseerd.
Voor mensen met een zorgvraag is voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij
beschikbaar. Bij het bouwen van woningen voor senioren is extra aandacht voor de
bereikbaarheid van medische voorzieningen.

c. Hoe kunnen we duurzamer gaan wonen?
De noodzakelijke energietransitie en schaarste aan grondstoffen maakt het overschakelen naar
circulair bouwen en een andere vorm van duurzame energievoorziening noodzakelijk. Daarbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen nieuwbouw (sinds 1 juli 2020 gasloos bouwen) en de
warmtetransitie van de bestaande woningen.
Onze speerpunten:
• Gemeente stimuleert en faciliteert energie-initiatieven van (groepen) inwoners zoals
energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven die als doel hebben om woningen of
buurten te verduurzamen;
• Inwoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen met
betrekking tot de warmtetransitie;
• Gemeente zet financiële instrumenten (subsidies, duurzaamheidsleningen) in om inwoners
en maatschappelijke instellingen, (sport) verenigingen te verleiden tot het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen.
• De gemeente schept voorwaarden en beleid voor de nieuwe infrastructuur die nodig is: denk
aan de aanleg van laadpalen en andere infrastructuur in de openbare ruimte voor elektrisch
rijden, openbare verlichting en verwarming van woningen.
• Voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie houdt de gemeente regie en ontwikkelt
normen over wat onder betaalbaarheid wordt verstaan. Gaat daarbij tevens na hoe de
kosten van de warmtetransitie rechtvaardig kunnen worden verdeeld.
• De gemeente stimuleert initiatieven voor duurzaam (circulair) bouwen. De mogelijkheden
hiervoor worden nader uitgewerkt en waar mogelijk wordt dit als voorschrift bij de uitgifte
van grond opgenomen.
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3. Een toekomst bestendige economie
Een robuuste (lokale) economie, die een stootje kan verdragen, is een belangrijke voorwaarde voor
een stabiele samenleving. Het is nodig om voorzieningen te realiseren, bij te dragen aan werk en
zelfstandigheid van mensen. Werk biedt perspectief aan jongeren en draagt bij aan hun binding aan
Dronten. Ook passende voorzieningen dragen daaraan bij. Dat is nodig wil Dronten de komende
jaren gezond verder kunnen groeien. Het CDA wil dat de gemeente Dronten economische
ontwikkelingen daarvoor stimuleert en faciliteert. Hierbij wordt ruimte geboden aan bedrijven,
verenigingen, stichtingen en organisaties om initiatieven te ontplooien. Het betreft hierbij
initiatieven die ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving en de onderlinge
solidariteit daarbinnen. Een toekomst bestendige economie is niet alleen voor vandaag, maar is ook
gericht op de toekomst; van ons en onze kinderen.

a. Hoe stimuleren we gewenste economische activiteiten en werkgelegenheid?
Hoe kan de gewenste economische ontwikkeling op een toekomstbestendige wijze plaatsvinden en
in passende werkgelegenheid voorzien? Het CDA vindt dat de gemeente een bijdrage kan leveren
aan een goed ondernemersklimaat. Een klimaat dat bijdraagt aan het nemen van initiatieven,
passend bij de gewenste economische ontwikkeling. Dat vereist een overheid die met haar
ondernemers meedenkt als partner. Dat betekent dat de gemeente bij vraagstukken meedenkt,
suggesties doet en nutteloze belemmeringen wegneemt. Daarbij wordt nagegaan welke regels en
procedures kunnen worden vereenvoudigd.
Onze speerpunten:
• Een integrale benadering van vraagstukken, over de verschillende gemeentelijke
portefeuilles heen is noodzakelijk om bedrijven voor Dronten te behouden.
Daarvoor zal accountmanagement met breed mandaat worden ingesteld.
• De gemeente zet zich vooral in om bedrijven in agrofood, kennissector en zakelijke
dienstverlening in Dronten gevestigd te krijgen.
• Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het revitaliseren van het
industrieterrein Dronten Noord. Daarin worden ook kansen voor ontwikkeling en
realisatie van zakelijke dienstverlening, direct ten noorden van het treinstation,
onderzocht.

b. Welke functies in winkelcentra dragen bij aan een samenleving van de
toekomst?
De winkelcentra in de gemeente Dronten hebben afzonderlijk een eigen uitdaging.
De toename van het online koopgedrag van consumenten zet de bestaanszekerheid van vele lokale
winkeliers onder druk. Innovatief ondernemerschap en onderscheidend vermogen daarin, is nodig
om het winkelbestand te versterken en leegstand terug te dringen.
Daar liggen dan ook de kansen. Want ondernemers die online en offline voorzieningen weten te
combineren hebben toekomst. Het offline centrum moet dan wel kwaliteit hebben die aansluit bij de
online beleving. Nodig is dat een visie wordt ontwikkeld samen met de ondernemers en inwoners
over de functie van de kleinere winkelcentra. Is een bredere functie gewenst en mogelijk en mag
deze afwijken van de functie van het winkelcentrum in Dronten-Centrum? Stimuleer andere soortige
bedrijvigheid die de winkeliers ten goed kan komen.
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Onze speerpunten:
• Vernieuwing en uitbreiding van detailhandel vindt plaats zoveel mogelijk geconcentreerd
plaats in de winkelcentra om versnippering te voorkomen.
• Bestaande detailhandel buiten een winkelcentra wordt verleid tot vestiging in - of aan de
rand van één van onze winkelcentra.
• Bestaand vestigingsbeleid wordt verruimd om leegstand van winkelcentra terug te
dringen en levendigheid daarin te stimuleren.
• Onder regie van de gemeente wordt nagegaan of herinrichting en herbestemming van
(delen) van winkelcentra deze centra kan versterken.
• De gemeente gaat met winkeliers en vastgoedeigenaren na of een revolverend fonds
perspectief biedt om noodzakelijke ‘winkelherverkaveling’ mogelijk te maken.

c. Hoe kan de agrarische sector en de voedselproductie perspectief houden?
De agrarische sector is economisch en ruimtelijk gezien belangrijk voor onze gemeente. Bij het
ontwerpen van Flevoland is uitgegaan van een ruimtelijke scheiding van de functies zoals wonen,
natuur en landbouw. De verwevenheid tussen de woonkernen en de landbouw is daarom beperkt.
Daar ligt volgens het CDA bij de voorliggende ruimtelijke opgaven nu een kans om bij te sturen. In de
integrale visie voor de leefomgeving moet meer aandacht komen voor geleidelijke overgangen
tussen dorp/stad en het platteland. Hierbij moet de relatie tussen beiden worden versterkt. In
principe worden daarbij geen grote percelen landbouwgrond voor nieuwe nieuwbouwwijken
‘ingeleverd’, maar wordt gestreefd naar verwevenheid van functies (wonen, natuur, energie,
landbouw).
Boeren kunnen bijdragen aan educatie en voorlichting over voedselproductie en voedselketens
kunnen worden verkleind (boerderijwinkels, melktaps, wegverkoop). De gemeente ondersteunt
nieuwe kansen voor ondernemerschap op het platteland. Daarmee is het tevens een uitdaging om
‘verrommeling’ van het platteland te voorkomen. Kwaliteit moet hierbij voorop staan. Niet
functiescheiding maar functiedeling moet het primaat hebben. Daarmee ontstaan duurzame,
hoogwaardige woonmogelijkheden, geënt op de Drontense cultuur en tradities, die ons
onderscheiden van andere gemeenten.
Onze speerpunten:
• Inhaken op het rapport Programma Landschapsvisie Flevoland.
Hierin wordt gesproken over ’Hybride gebieden als kans voor landschapsinnovatie’.
Het CDA vindt dat aanbevelingen hierin kunnen worden uitgevoerd door het opzetten van
meerdere pilots van innovatief ondernemerschap waarbinnen geëxperimenteerd wordt met
multifunctioneel (energie, landbouw, recreatie) gebruik van de ruimte.
• Ruimte voor innovaties en pilot experimenten. Bijvoorbeeld het vaststellen van een
overgangszone waarbinnen initiatieven worden ontplooid die burger en boer, producent en
consument, dichter bij elkaar brengen.

9

CDA DRONTEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

4. Een dienstbare en beschermende gemeentelijke overheid
Een gemeente is dienstbaar aan de samenleving in zijn geheel maar ook aan groepen en individuele
inwoners. De gemeente houdt bij het nemen van besluiten rekening met het algemeen belang.
Dat mag geen ‘dooddoener’ zijn maar zal steeds zorgvuldig worden gewogen en verantwoord.
De gemeente heeft veel taken waarvan veiligheid een heel specifieke taak is die in dit hoofdstuk
nader is uitgewerkt.

a. Hoe voert de gemeente haar taken uit?
De gemeente heeft in relatie tot haar inwoners uiteenlopende taken te vervullen. De inhoudelijke
uitwerking daarvan staat vooral in vorige hoofdstukken. Hier wordt onze visie besproken over ‘hoe’
en vanuit welke houding deze taken moeten worden vervult. De gemeente is laagdrempelig voor een
ieder die op de gemeente een beroep wil doen. Getoond wordt door houding en gedrag wat het
betekent om Huis van de gemeente, de gemeenschap te willen zijn.
Onze speerpunten:
• Eén (fysiek) loket, waar iedereen terecht kan ongeacht zijn vraag aan de gemeente.
Daar worden vragen beantwoord, klachten opgelost of ondersteuning geboden als een
inwoner een klacht bijv. wil voorleggen aan de nationale ombudsman.
Er moet worden nagegaan of een ideeënmakelaar kan worden ingezet om
initiatiefnemers te ondersteunen in het realiseren van hun ideeën.
• De gemeente betrekt de samenleving zowel bij het opstellen van beleid als de uitvoering
daarvan. Daarvoor worden spelregels opgesteld zodat steeds vooraf duidelijk is hoe
inwoners worden betrokken en hoe met hun inbreng zal worden omgegaan. Inwoners
kunnen de gemeente ook uitdagen met voorstellen om taken over te nemen omdat zij
deze beter of goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente zelf.
• De gemeente heeft oog voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving.
Verenigingen kunnen het zwaar hebben bijvoorbeeld als gevolg van de periode dat
coronamaatregelen ook het verenigingsleven hebben geraakt. De gemeente ondersteunt
en faciliteert de besturen zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen blijven uitvoeren.
• De gemeente biedt ook een ‘vangnet’ voor de zwakkeren. De mens staat daarin centraal
en niet sec de toepassing van formele regels. Daarbij wordt steeds in het oog gehouden
hoe, met respect voor de mens, kan worden ondersteund en hoe zelfredzaamheid kan
worden verbeterd. De gemeente faciliteert initiatieven uit de samenleving die hieraan
bijdragen. Dat kan ook inhouden dat activiteiten worden bekostigd omdat deze adequaat
bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft.
• De gemeente gaat zorgvuldig om met de maatschappelijke middelen die zij ter
beschikking heeft gekregen. Daar past geen potverteren bij of het doorschuiven van
kosten naar toekomstige generaties.
• Specifieke overheidstaken worden door de gemeente uitgevoerd of onder regie van de
gemeente door marktpartijen en gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt daarbij is
dat de gemeente beleidsmatig haar zeggenschap behoud en het budgetrecht in stand
blijft. Daarom past samenwerking tussen gemeenten soms beter dan een
gemeenschappelijke regeling. Belangrijk is ook dat, ongeacht wie de uitvoering doet, de
gemeente daarop aanspreekbaar is.
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b. Hoe kan de samenleving veiliger worden?
Iedereen wil graag wonen in een veilige, schone en plezierige wijk of buurt.
Het CDA richt zich dan ook in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact
heeft op het slachtoffer, de directe (leef)omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving.
We denken daarbij met name aan feiten als ondermijning en woninginbraken, maar ook aan thema’s
als veilige sport- en schoolomgeving en openbare ruimte.
Onze speerpunten:
• We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoelens in wijken en buurten en
pakken dit samen met bewoners aan. We stimuleren bewoners om actief te zijn in hun eigen
buurt en daarvoor medeverantwoordelijkheid te dragen. Dit kan bijv. door deelname aan
initiatieven gericht op preventie.
• Veilige woningen zijn voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. Hierbij wordt minimaal
voldaan aan de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voorlichting daarover
kan worden gegeven door de duurzaamheidswinkel om bij te dragen dat ook bestaande
woningen hieraan gaan voldoen.
• Wijkagenten en gemeentelijke handhavers (BOA’s) zijn de ogen en oren in de wijk.
Het CDA vindt het belangrijk dat zij bekend zijn bij onze inwoners en zichtbaar aanwezig zijn
in wijken van de dorpskernen.
• Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is adequate
samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid essentieel. Ook bij de aanpak van - en de
hulp aan verwarde personen is het van belang dat het werk van politie, gemeente en
zorgverleners op elkaar is afgestemd. Het CDA wil de samenwerking hierin verder versterken.
Met woningcorporaties wordt ingezet op buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de
gang naar de rechter.
• Het CDA vindt een sportklimaat waarin iedereen veilig kan sporten essentieel.
Daarbij bevorderen we het aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen. We
bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen.
• Wij willen dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere organisaties
optrekt om ondermijning tegen te gaan. We willen dat gezamenlijk aan onze inwoners
voorlichting wordt geven over ondermijning, waaraan zij dat kunnen herkennen en waar zij
signalen daarover anoniem kunnen melden.
• Het gebruik van verdovende middelen is slecht voor de eigen gezondheid en daarnaast is het
netwerk, dat voorziet in drugs, onderdeel van de criminele wereld. We willen daarom dat het
zerotolerancebeleid voor coffeeshops wordt voortgezet.
• Datzelfde geldt meer ook voor prostitutie. We willen daarom dat in onze gemeente ook het
zerotolerancebeleid voor prostitutie wordt voortgezet.
• Op bepaalde plekken kan men te maken hebben met ernstige overlast. In die situaties wil het
CDA dat het mogelijk wordt om (mobiele) cameratoezicht in te zetten. Cameratoezicht werkt
preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.

Dit programma is tot stand gekomen door bijdragen vanuit zes themawerkgroepjes met CDA leden.
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