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Inleiding
Waarom wij als GroenLinksers in de politiek zitten, is het rotsvaste vertrouwen
dat we samen met iedereen tot een mooie, schone, gezonde, sociale, duurzame
en ontspannen wereld kunnen komen. Dat is geen zweverige hoogvliegerij, maar
concrete dagelijkse groene politiek. Dat vraagt om keuzes en een visie die te
realiseren zijn. Goed voor het milieu, goed voor de samenleving en ook in financiële
zin haalbaar.

In tijden van economische crisis verschuift de aandacht

snel naar bezuinigen en

matigen. Wie geschoren wordt moet immers stil zitten. GroenLinks maakt hierin een
andere keuze. Juist deze tijd vraagt om investeren! Maar dat moet je wel slim doen.

Investeren in duurzaamheid ...
Met concrete maartgelen laten we zien dan het kan! Investeren in LED-straatverlichting,
zoals op initiatief van GroenLinks door de gemeente Dronten is besloten. Daarmee
investeren we in nieuwe verlichting, we investeren in een beter milieu én het levert
op afzienbare tijd extra geld op door de energiebesparing van deze lampen. Dat is
drie keer winst zonder dat het geld kost, maar juist geld oplevert! Geld dat wij liever
willen investeren in mensen die het moeilijk hebben, dan zinloos verstoken in oude en
energieverslindende lampen.

... en in mensen!
Iedereen kent uit de directe eigen omgeving van familie of vrienden de verhalen van
gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De redenen daarvoor zijn
net zo verschillend als de inwoners van onze gemeente onderling. GroenLinks Dronten
steekt naar deze mensen een helpende hand uit. Hoe het ook komt dat je in de problemen
bent gekomen, je moet op de samenleving kunnen rekenen dat deze je niet laten vallen.
Dat de gemeente je helpt om een dak boeven je hoofd te houden en eten of kleding voor
de kinderen te kunnen kopen. Natuurlijk op voorwaarde dat je zelf alles op alles stelt om
zelf weer op eigen benen te gaan staan als dat kan. En als dat niet kan? Dan blijven we
jou ondersteunen in een fatsoenlijk en menswaardig bestaan.

Met slimme keuzes en concrete voorstellen werken we aan een gemeente die ecologisch,
economisch en sociaal volhoudbaar blijft. Maar laten we samen ook de somberheid
voorbij gaan! Met de inwoners van onze ruime en groene gemeente gaat het over het
algemeen goed. Ons voorzieningenniveau is uitgebreid en we hebben een breed aanbod
aan sportverenigingen, onderwijs, winkels, recreatie en horeca. Dat moeten we koesteren
en waar nodig versterken.

GroenLinks gaat hiervoor de komende vier jaar weer met hart en ziel knokken. Het
is tijd voor een zonnige blik op de toekomst en een frisse wind door de gemeente
Dronten. Dáár krijg je immers energie van!

Behaalde successen
In de afgelopen raadsperiode (2010-2014) heeft GroenLinks Dronten actief duurzaam
beleid gevoerd. Onderstaande behaalde successen bewijzen dat groen daadwerkelijk
werkt!

LED-straatverlichting bespaart energie en geld
Op initiatief van GroenLinks stapt de gemeente Dronten over naar LED-straatverlichting.
Dit bespaart niet alleen 57% energie, maar is jaarlijks ook nog eens € 270.000 goedkoper.

Plaatsen eerste oplaadpaal elektrische auto’s bij NS-Station
Door een initiatiefvoorstel van GroenLinks staat er op de P+R bij het station aan de Noord
sinds 2013 een oplaadpaal voor elektrische auto’s.

Laat de zon maar schijnen
Op voorstel van GroenLinks is onderzocht welke gemeentelijke gebouwen geschikt zijn
voor het plaatsen van zonnepanelen. Als gevolg hiervan worden op het dak van het
gemeentehuis zonnepanelen geplaatst.

Kinderen blijven bomen planten
Na een motie van GroenLinks is in 2011 besloten niet te bezuinigen op de boomplantdag.
Dit is een ‘groene’ activiteit waarbij onze schoolkinderen kennismaken met het belang
en de schoonheid van de natuur.

Gewortelde kinderen in Nederland laten blijven
De gemeenteraad sprak, mede op initiatief van GroenLinks, uit dat asielkinderen die lang
in Nederland wonen en daardoor in onze samenleving zijn geworteld hier mogen blijven.

Niet boren onder onze voeten
Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad uitgesproken dat we geen
proefboringen willen binnen onze gemeentegrenzen zolang de risico’s daarvan niet
helder zijn.

Cultureel erfgoed
Onderzoek van OFW naar haalbaarheid van een renovatie van de eerste wijk van Dronten
met de karakteristieke golvende daken achter de Meerpaal en mogelijke herbouw replica
pioniersbarak eventueel met foto van de wijk.

Groen
Groen is een waarde waar we in ons eigen leven allemaal het belang van inzien.
Daarom staat GroenLinks voor ecologische duurzaamheid. Dit betekent dat we
het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare
natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn belangrijk vinden. We zijn zuinig op de
groene ruimte en we willen het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken
en bedrijventerreinen. Daar hebben wij nu profijt van, maar ook onze kinderen en
onze kleinkinderen. Als er niets verandert, krijgen zij te maken met de desastreuze
gevolgen van klimaatverandering en een verslechterde leefomgeving.

Om die redenen kiest GroenLinks voor een ambitieus klimaatbeleid, voor openbaar
vervoer en fiets, voor milieuvriendelijke bedrijvigheid en voor compact bouwen binnen de
bebouwde kom. Zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter van onze dorpen.
Door slim beleid en innovatieve maatregelen kan de economie duurzaam groeien.

Stop Luchthaven Lelystad
GroenLinks Dronten is geen voorstander van een verdere uitbreiding van de Luchthaven
Lelystad. Als enige partij in Dronten geeft GroenLinks al jaren aan dat de luchthaven
voor onze gemeente enkel herrie, stank en (geluids)overlast zal betekenen, terwijl het
niet de werkgelegenheid zal opleveren die nu wordt voorgespiegeld.

GroenLinks blijft zich op lokaal, provinciaal en landelijk niveau verzetten tegen de
uitbreiding van de luchthaven. Speciale aandacht hebben we voor de routes die vliegtuigen
volgen bij het opstijgen en landen. Biddinghuizen, Dronten-West en Swifterbant gaan
daarvan vooral de negatieve gevolgen ondervinden. Dit stemt GroenLinks tot grote zorg.
Daarnaast wil GroenLinks dat Europese vluchten worden verminderd en daadwerkelijk
belast. De belastingvrijstellingen voor de luchtvaart dienen in Europees verband te
worden afgeschaft. Een hoogwaardig netwerk van hogesnelheidstreinen is een prima
alternatief voor Europese vluchten. GroenLinks wil daarom dat de gemeente hierin het
goede voorbeeld neemt. Reizen van ambtenaren en college dienen bij voorkeur met het
openbaar vervoer te worden gemaakt.

Energie
Dronten heeft de gelukkige situatie al klimaatneutraal te zijn. Maar dat komt de gemeente
(letterlijk) aanwaaien. Ondernemers in de gemeente hebben windmolenparken gebouwd
in rechte lijnen die landschapselementen op een unieke wijze benadrukken.

Meer is altijd mogelijk. De ambitie van de gemeente Dronten moet omhoog naar een
‘energieleverende gemeente’. Dat kan de gemeente alleen sámen met burgers, instellingen
en ondernemers realiseren. De komende vier jaar zetten we de verdere stappen naar dat
doel, met een breed scala aan concrete maatregelen.

In bestemmingplannen wordt vastgelegd dat woningen op een gunstige manier op een
kavel worden geplaatst zodat de zonnepanelen op de daken (die stellen we bij nieuwbouw
verplicht) een maximaal rendement opleveren. GroenLinks is er voorstander van dat
inwoners financiële ondersteuning krijgen bij het plaatsen van zonnepanelen zoals een
duurzaamheidslening die ook nu van toepassing is. Boren naar schaliegas wordt in onze
gemeente niet toegestaan en de gemeentelijke organisatie probeert overal waar mogelijk
energie te besparen en duurzaam in te kopen.

Bij het klimaatbeleid werkt de gemeente nauw samen met de regiogemeenten; dat
is effectiever en bovendien goedkoper, bijvoorbeeld als het gaat om gezamenlijk
inkoopbeleid of het benutten van elkaars deskundigheid.

De gemeente hoeft niet

zelf het wiel uit te vinden. Ze kan veel leren van de successen van andere gemeenten.
Daarom wordt Dronten lid van de Vereniging Klimaatverbond Nederland.

De gemeente ziet toe op de naleving van afgegeven milieuvergunningen, de
energieprestaties van nieuwe gebouwen, en ook op de wettelijke regel dat bedrijven
alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar
moeten nemen.

Besparing
Waar mogelijk zal de gemeente inzetten op besparing van grondstoffen, geld en
inzet. Dit betekent concreet dat besparende maatregelen, zoals het plaatsen van LED-

straatverlichting of het terugdringenvan watergebruik door de gemeente, met voorrang
worden uitgevoerd. Dat voorkomt onnodig gebruik van deze grondstoffen en scheelt de
gemeente weer geld dat aan andere zaken kan worden besteed. Daarnaast stimuleert de
gemeente inwoners en bedrijven om zelf ook te gaan besparen.

De gemeente maakt actief werk van energiebesparing bij bedrijven door voorlichting,
handhaving en financiële prikkels.Ondernemers kunnen met vragen over energiebesparing,
duurzame energie en duurzaam ondernemen terecht bij het bedrijvenloket van de
gemeente.

Openbare verlichting
De gemeente geeft de komende jaren verdere concrete uitwerking aan het, op initiatief
van GroenLinks, genomen besluit van de gemeenteraad om de openbare verlichting
te vervangen voor LED-verlichting. Daarbij wordt onnodige verlichting verwijderd
en lichtvervuiling waar mogelijk tegen gegaan. Het toepassen van dynamische
straatverlichting dat op rustige momenten in de nacht geheel of deels wordt uitgeschakeld
heeft daarbij de voorkeur.

Er komt een gemeentelijk Meldpunt Lichthinder, waar bewoners kunnen aangeven waar
het te licht en te donker is. Zo krijgt de gemeente zicht op waar licht uit moet of kan,
waar voldoende duisternis is en waar eventueel extra verlichting moet komen. Dronten
wordt steeds lichter door het overmatig verlichten van wegen, gebouwen, sportvelden,
reclamemasten, etc. Veel mensen en dieren ondervinden daar hinder van. Tegelijk zijn
donkere nachten belangrijk voor het welzijn van mens en natuur. Daarom komt er een
gemeentelijk lichtplan, dat veiligheid door verlichting, energiebesparing en lichthinder
met elkaar in evenwicht brengt.

De gemeente roept verder inwoners en bedrijven jaarlijks op mee te doen met de Nacht
van de Nacht en in de nacht dat de wintertijd ingaat de buitenverlichting te doven. De
gemeente licht de inwoners ook actief voor over lichthinder en de maatregelen die de
gemeente hiertegen neemt.

Natuur
De gemeente Dronten is een groene gemeente met ruime bossen en randmeren. Deze
natuurwaarden zijn voor onze inwoners prettig om in te wandelen, fietsen of op een
andere manier te recreëren. Ook toeristen weten onze bossen en meren goed te vinden.
GroenLinks wil dat de groene structuren in de gemeente worden behouden en waar
mogelijk versterkt. Dat geldt ook zeker binnen de bebouwde kom.

Groenonderhoud
Het groen in de dorpen moet naar behoren worden onderhouden. Voor GroenLinks
is onderhoud niet per se gelijk aan strak gemaaid gras en aangeharkte parken. Een
gevarieerde natuur binnen de dorpen maakt de bossen en groenstroken interessant
voor dieren en mensen. Kinderen kunnen er nieuwe planten en dieren ontdekken en
spelen in de natuur. Juist aan spelen en ontdekken moet de gemeente in het groen volop
de ruimte geven. GroenLinks is er voorstander van dat door de gemeente gestimuleerd
wordt dat het groenonderhoud in de wijken door de burgers van Swifterbant, Dronten
en Biddinghuizen zelf wordt uitgevoerd. De buurt kan op deze manier zelf bepalen hoe
groen de wijk er uit ziet.

Dorpsbossen
De bossen vormen de groene longen van onze dorpen. Deze zorgen voor het groene
karakter en maken onze dorpen uniek. Het is een plek waar wordt gerecreëerd, gespeeld
en waar huisdieren worden uitgelaten. Daarmee hebben de bossen een belangrijke
functie binnen onze gemeente. De bossen worden in nauw overleg met deskundigen
goed onderhouden en ecologisch interessanter gemaakt voor flora en fauna.

In de groenstructuur en de dorpsbossen wordt niet gebouwd. De gemeente offert geen
groen meer op voor kantoren en kapitale villa’s waarop niemand zit te wachten. Onze
bossen en groenstroken zijn van ons allemaal en dat willen we zo houden. GroenLinks
maakt hierop één uitzondering: in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat er
groen zal verdwijnen voor het bouwen van sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld
ouderenhuisvesting waarbij het noodzakelijk is dat deze dichtbij bepaalde bestaande
voorzieningen liggen. Voor GroenLinks is dit pas bespreekbaar als alle andere opties

overtuigend onderzocht zijn. Bovendien moet in de onmiddellijke nabijheid het verloren
groen worden herplant tegen de huidig geldende hoeveelheden.

Flora en Fauna
De gemeente gaat rekening houden met flora en fauna. Het groenbeheer wordt
natuurvriendelijker ingericht waarbij rekening wordt gehouden met bijen en andere
insecten. Dit hoeft niet eens veel te kosten. Minder maaien zodat de kruiden in de bermen
kunnen bloeien zou al een hoop schelen.

Daarnaast moet de gemeente imkers stimuleren om op gemeentelijke gronden en
gebouwen bijenkasten te plaatsen. Daarmee krijgen bijenvolkeren een goede plek in
onze gemeente. Er komt in elk dorp een zogenaamd ‘bijenhotel’. Een bijenhotel biedt
wilde bijen wat ze nodig hebben: een goede en veilige nestplaats die ze jarenlang kunnen
gebruiken. Zonder iemand lastig te vallen, want wilde bijen zijn niet agressief en steken
alleen in uiterste nood.

De

gemeente

stopt

op

korte

termijn

met

chemische

onkruidbestrijding.

Bestrijdingsmiddelen die negatieve effecten hebben voor bijen worden onmiddellijk in
de ban gedaan. De gemeente houdt in haar onkruidbestrijding rekening met insecten en
bijzondere planten.

Randmeren
Natuur en recreatie gaan hand in hand op onze Randmeren. Deze Natura 2000 gebieden
op onze gemeentegrens zijn een waardevolle aanvulling op de Drontense natuur. De
gemeente zorgt samen met de Coöperatie Randmeren voor een zorgvuldig onderhoud
van de recreatieve voorzieningen waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de
natuurwaarden van de meren.

Verkeer en vervoer
De groei van onze mobiliteit lijkt een nauwelijks te keren ontwikkeling. GroenLinks
realiseert zich dat zonder de auto onze maatschappij niet meer kan functioneren en zeker
in het buitengebied van Dronten onmisbaar is geworden. Voor noodzakelijk autogebruik

moet altijd ruimte blijven.

Tegelijk worden de nadelen van het toenemende autogebruik steeds duidelijker
zichtbaar. Het asfalt rukt op. GroenLinks wil daarom in Dronten meer aandacht voor
andere vormen van vervoer.

Auto
Overlast van auto’s moet zo veel mogelijk worden beperkt. Binnen de dorpen stimuleren
we inwoners om op de fiets naar de winkel te gaan en proberen we auto gebruik te
ontmoedigen. Rond de winkelcentra en het Winkelhart SuyderSee is meer dan voldoende
parkeerruimte, daarvan wordt een deel omgevormd tot parkeerruimte voor fietsers.
In nieuwe wijken wordt parkeren op eigen erf verplicht gesteld zodat woonerven niet
langer vol staan met auto’s maar ruimte bieden aan fietsers en kinderen om te spelen.
Bovendien gaat de gemeente het autogebruik ontmoedigen bij het naar school brengen
van kinderen.

Bestaande parkeerplaatsen worden door de gemeente herbestemd voor autodelen
of oplaadpunten voor elektrisch vervoer als daarvoor een aanvraag wordt gedaan. De
gemeente stimuleert deze ontwikkeling actief en maakt hier beleid voor.

Openbaar vervoer
Met de opening van de Hanzelijn eind 2012 is Dronten ontsloten via het spoor. Tegelijk
met de ingebruikname van het spoor ging er een dorpsbus van start in Dronten.
GroenLinks is blij met deze uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod. Volwaardig
busvervoer blijft een belangrijk onderdeel uit maken van ons openbaar vervoer aanbod.
De buslijnen naar Biddinghuizen en Swifterbant moeten minimaal op het huidige niveau
gehandhaafd blijven en de wijk De Gilden moet in de bus routes worden opgenomen. De
gemeente geeft extra aandacht aan een goede busverbinding bij het AZC Robbebotsluis
en het landelijke buitengebied tussen Kampen en Dronten. GroenLinks wil dat er op
het station voldoende kaartjesautomaten en fietsenstallingen komen zodat reizigers op
een snelle en gemakkelijke wijze vanaf ons station van het openbaar vervoer gebruik
kunnen maken.

Ruim baan voor de fiets
In de centra van onze dorpen worden extra voorzieningen gemaakt om fietsen te parkeren.
Vooral in Dronten wordt hierin een flinke slag gemaakt. Rond het winkelhart SuyderSee
is voor fietsen nauwelijks plaats. Daarom worden tegenover de Binnenloop en bij De Kop
van het Ruim parkeerplaatsen voor auto’s omgevormd tot ruime parkeergelegenheden
voor de fiets. Bij het station en in het winkelhart van Dronten komen op termijn bewaakte
en overdekte fietsenstallingen.

De gemeente zet zich in omdat het recreatieve fietspadennetwerk binnen de gemeente
Dronten wordt uitgebreid. Zo is het wenselijk dat het recreatieve fietspad vanuit het
Wisentbos langs de Lage vaart tot Lelystad wordt uitgebreid. Ook recreatieve fietspaden
tussen Swifterbant en Dronten, en van Dronten naar de recreatiebedrijven zoals de
Riviéra camping zijn een speerpunt voor GroenLinks.

Wandelen
De gemeente draagt zorgt voor een uitgebreid wandelnetwerk. Onze gemeente kent
uitstekende groenvoorzieningen waarin het heerlijk rustgevend wandelen is. Dit netwerk
wordt versterkt en vergroot. Bij nieuwe wijken en herinrichtingsplannen wordt er actief
rekening gehouden met wandelaars. De gemeente stimuleert agrariërs om langs hun
akkers stroken beschikbaar te stellen voor wandel- en fietsroutes.

Landbouw
Een duurzame landbouw betekent voor GroenLinks een landbouw waar innovaties
worden bevorderd, megastallen worden verboden, er minder varkens en kippen komen,
en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum worden teruggebracht.
Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben: de koe moet grazen,
het varken wroeten en de kip moet buiten scharrelen. De biologische landbouw is een
goed voorbeeld van hoe het anders kan.

Megastallen
GroenLinks vindt het van belang dat de hele landbouw duurzamer wordt. Om die reden is er
voor intensieve veehouderij geen plaats in onze gemeente. Er worden geen vergunningen

afgegeven voor megastallen en bij nieuwe onderkomens voor de veehouderij stellen we
aanvullende eisen op het gebied van dierenwelzijn naar de meest recente inzichten op
dat gebied bij onze agrarische kenniscentra.

Landbouwonderwijs
In Dronten hebben we de ideale uitgangspositie om dé duurzame landbouwgemeente
van Nederland te worden. In 2013 was Dronten de gemeente met de meeste biologische
landbouwbedrijven van Nederland. Die koppositie willen we vasthouden.. Samen met
de biologisch-dynamische landbouwschool Warmonderhof en de andere agrarische
innovatieve instituten binnen onze gemeente zoals onze Hoge School CAH Vilentium.

Genetische manipulatie
Gifbestendige of herbicideresistente landbouwgewassen zijn genetisch gemanipuleerd
door bedrijven zoals Monsanto. Door het spuiten met het bijbehorende gif van dezelfde
fabrikant worden onkruid, schimmels en vervelende diertjes bestreden. GroenLinks is
tegen deze koppelverkoop, onder meer omdat er steeds meer gif door wordt gebruikt.
Bovendien is onduidelijk welke invloed gentech-gewassen op de lange termijn hebben
op andere planten, op het milieu en de voedselveiligheid. Er is daarom in Dronten geen
ruimte voor proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen. De gemeente Dronten
verklaart zich ‘gentechvrij’.

Dierwelzijn
Dieren zijn levende wezens waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Dat geldt
voor huisdieren en paarden, maar ook voor landbouwdieren die worden gebruikt voor
de voedselproductie. GroenLinks is een tegenstander van onder andere het vervoer van
levende dieren langer dan 4 uur. Dierenwelzijn is volgens GroenLinks dan ook geen
sluitstuk, maar het startpunt voor beleid waarmee de gemeente serieus rekening moet
houden. Natuurlijk geldt dat ook voor de in het wild levende dieren in bijvoorbeeld onze
dorpsbossen en in de bossen langs de Randmeren.

Dierenopvang
De gemeente zorgt voor een adequate opvang van zwervende en in beslag genomen

verwaarloosde dieren. We steunen het regionale asiel en de dierenambulance.
In het rampenplan nemen we maatregelen op voor de opvang van dieren in het geval van
calamiteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het overstromingsrisico
en de opvang van grote hoeveelheden vee die adequaat in veiligheid moeten kunnen
worden gebracht.

Huisdieren
Bijna de helft van alle huishoudens heeft een of meerdere huisdieren. Huisdieren dragen
bij aan het welzijn van de mensen en hebben voor kinderen ook een opvoedkundige
waarde. Dieren kunnen echter ook problemen veroorzaken. De gemeente richt zich op
het voorkomen daarvan en onderzoekt of het mogelijk is een eigen dierenasiel te openen
voor opvang en verzorging van huisdieren in Dronten. Eigenaren van honden krijgen
duidelijke informatie over de plaatsen waar honden vrij mogen rondlopen en waar niet.

Circus
In de Algemeen Plaatselijke Verordening verbieden we circussen die gebruik maken van
dieren. Beurzen en landbouwtentoonstellingen waarbij dieren worden gebruikt dienen
aan de meest strenge normen voor dierwelzijn te voldoen en worden waar mogelijk
verboden.

Ruimtelijke ordening
GroenLinks wil de groene ruimte in en om Dronten behouden én versterken. De gemeente
kan daar een belangrijke rol bij spelen. Allereerst door de beschikbare ruimte binnen de
bebouwde kom efficiënter te gebruiken. Door op bouwlocaties slimmer en compacter te
bouwen realiseren we meer woningen zonder dat dit meteen ten koste hoeft te gaan van
groen. Ook de ruimte op bedrijventerreinen kan veel beter worden benut.
Voorlopig vindt GroenLinks grootschalige hoogbouw in Dronten onwenselijk. De noodzaak
daarvoor is er nog lang niet met alle woningbouwlocaties die de komende jaren worden
ontwikkeld. GroenLinks wil dat het dorpse karakter in onze dorpen behouden blijft en
(grootschalige) hoogbouw hoort daar in onze ogen niet bij. Hergebruik van gebouwen
heeft de voorkeur boven sloop.

Woningbouw
Dronten moet zich gaan richten op het versterken van de kwaliteit van onze dorpen. In de
eerste vijftig jaar van onze gemeente lag de nadruk op grote groei. De economische crisis
en de ontwikkelingen op de woningbouw hebben de groei in zijn geheel doen verdwijnen.
De gemeente dient een heroverweging te maken of nieuwbouwplannen waarmee nog
niet is begonnen geschrapt kunnen worden.

Huisvesting van buitenlandse werknemers moet volgens GroenLinks plaatsvinden in
de daarvoor door de gemeente aangewezen panden/woningen. Deze huisvesting dient
conform de geldende regelgeving en voorschriften plaats te vinden en de werkgever/
uitzendbureau is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente dient dit nauwgezet te
controleren

Woningen die nog wel worden gebouwd moeten een energieneutraal ontwerp hebben,
bijvoorbeeld door ze uit te rusten met zonnepanelen. De gemeente stelt dit verplicht voor
projectontwikkelaars. Woningen moeten aanpasbaar worden gemaakt voor toekomstige
levensloopontwikkelingen en toekomstig noodzakelijke zorgaanpassingen. Bouwers die
dit niet in hun ontwerpen willen meenemen worden door de gemeente uitgesloten.
Huisvesting van ouderen dient in Swifterbant speciale aandacht te krijgen. Het snel
realiseren van een woon-zorg-zone in het dorp is een prioriteit voor GroenLinks. Daarnaast
willen we dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis en wijk kunnen blijven wonen.
Levensloopbestendige huizen zijn daarom een must. In alle nieuwbouw projecten moet
hier naar worden gestreefd.

Afval
Afval scheiden loont! We stimuleren het hergebruik van ‘oude spullen’ in nauwe
samenwerking met kringloopwinkels in de gemeente. Daarnaast willen we dat een
vervuiler betaalt. De gemeente voert daarom een gedifferentieerd tariefsysteem in op
basis van gewicht en volume. Dat is eerlijk en houdt rekening met het afvalgedrag van
individuele huishoudens. Als u meer afval aanbiedt, betaalt u meer. Scheidt u goed uw
afval en biedt u minder aan, dan betaalt u ook minder.

Het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval, glas, klein chemisch afval, textiel, papier/
karton, blik en kunststof wordt verbeterd. Huis aan huis ophalen heeft onze voorkeur.
Daarnaast komen er meer inzamelpunten bij winkels. Voor het inzamelen van papier
blijft GroenLinks vasthouden aan OPA , de Oud Papier Actie van de sportverenigingen.

Waterbeheer
In de delen van de gemeente met een gemengd rioolstelsel (hemelwater en afvalwater
in één buis) wordt waar mogelijk door afkoppeling het (schone) hemelwater buiten het
riool gehouden en direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. De waterzuivering wordt
daardoor ontlast.

Bestrating en verharding van de openbare ruimte dient beperkt te worden. Een zachte
ondergrond maakt het mogelijk dat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen
zodat afvoer via het rioolstelsel kan worden voorkomen. Grote parkeerplaatsen krijgen
straatkolken met olieafscheiding.

Sociaal
GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen
eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving
en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven. We
streven ernaar dat iedereen een rol vervult die voldoening geeft en dat indien nodig
ook middelen van bestaan worden geboden door de gemeente. We gaan daarbij
uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar hebben oog voor het verschil in
mogelijkheden.

GroenLinks wil mensen sterker maken. Onze visie op jeugd en onderwijs en onze sociale
politiek zijn daarop gericht. Alle kinderen verdienen een goede start met hoogwaardige
kinderopvang en goed onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt.
Het is funest voor hun kansen als kinderen opgroeien in armoede. Armoede willen we
bestrijden met een ruimhartig minimabeleid, maar vooral door sociaal-economische
participatie te bevorderen: mensen ondersteunen bij het vinden van werk of een andere
maatschappelijke activiteit.

De gemeenten krijgen er de komende jaren een groot aantal sociale taken bij die eerder
door de rijksoverheid of de provincie werden uitgevoerd. Dit zijn taken op de terreinen
jeugdzorg, AWBZ-zorg en uitvoering van de Wajong en sociale werkvoorziening. Deze
overdracht van taken is meteen een flinke bezuiniging, de gemeenten moeten deze taken
doen met minder geld van tot nu toe het geval is. Voor GroenLinks staat niet vast dat het
beschikbare geld dat de gemeenten voor deze taken krijgt leidend is. Het draait om wat
onze inwoners nodig hebben, om hun hulpvraag en de noodzaak daartoe.

Inkomen en uitkering
GroenLinks is voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een
minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en ook hun kinderen
aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. Tegelijk vragen we aan alle
inwoners om mee te doen aan de samenleving. Het hebben van een baan zodat je jezelf
in je eigen levensonderhoud kunt voorzien is daarbij een voorwaarde. Daar waar dat niet

lukt worden inwoners geholpen door de sociale dienst.

De focus ligt vooral op wat mensen wél kunnen. Zo ontstaan er veel meer mogelijkheden
voor de mensen zelf én voor de samenleving. Iemand die maar een paar uur per week kan
werken, kan bijvoorbeeld getraind worden om vrijwilligerswerk te doen bij iemand die
zorg nodig heeft. Cliënten aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden zo alsnog bij
de samenleving betrokken. Meedoen staat voorop: via arbeidsparticipatie of een andere
vorm van maatschappelijke activiteit.

De gemeente zoekt alternatieven voor inwoners die op de reguliere arbeidsmarkt buiten
de boot vallen: ze maakt werk van de ontwikkeling van buurtdiensten – de sociale
economie.

Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van
stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijstand
De bijstandsuitkering is een vangnetuitkering. Het adagium moet zijn: ruimhartig aan de
poort en streng in het vervolgproces. Nu is het vaak andersom, waardoor veel mensen in
de financiële problemen komen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand
kunnen met een eenvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch
verstrekt.

Bijstandsgerechtigden kunnen vrijwilligerswerk doen. We stimuleren dat mensen met
een uitkering zich actief voor anderen inzetten, bijvoorbeeld door hulp bij klusjes in huis
en tuin, begeleiding bij arts bezoek en sociale activiteiten. GroenLinks stimuleert dat
mensen proberen geld te verdienen; ze mogen daarom een gedeelte van deze verdiensten
houden.

Schuldhulpverlening
In Dronten worden mensen met schulden altijd geholpen, maar we proberen schulden
te voorkomen. GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek
via goede preventie, schuldsanering en nazorg. Dit betekent dat de gemeente nauw blijft
samenwerken met de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). De gemeente
bezuinigt bij oplopende wachtlijsten niet op de MDF zodat de zorg voor mensen met
schulden niet zelf in de financiële problemen komt.

Minimaeffectrapportage
Onze inwoners mogen niet de dupe worden van bezuinigen boven op elkaar. Waar nodig
compenseert de gemeente de onevenredige gevolgen van de bezuinigingen. De gemeente
houdt de situatie van de minima nauwlettend in de gaten via een tweejaarlijkse
minimaeffectrapportage die wordt besproken in de gemeenteraad voorafgaande aan de
begrotingsbehandeling.

Hulpbanken
GroenLinks is van mening dat in een rijke en beschaafde samenleving initiatieven zoals
een voedselbank niet hoeven bestaan omdat ze overbodig zijn. Tegelijk kunnen we de
ogen niet sluiten voor de realiteit dat er mensen zijn die zonder extra steun de eindjes
niet meer aan elkaar kunnen knopen. De voedselbank, speelgoedbank en initiatieven
zoals een kledingbank mogen zich verzekerd weten van de steun van GroenLinks.

Werkvoorzieningschap
Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken.
Voor hen blijft die mogelijkheid

bestaan. GroenLinks hecht zeer aan onze goede

gemeentelijke werkvoorziening wie Dronten samen heeft met Kampen: IMpact. De
gevolgen van de invoering van de Participatiewet zal veel van de werkvoorzieningsschap
vragen. Dat vraagt van de gemeente een meedenkende en constructieve instelling.

Onderwijs
We willen onderwijs dat voor iedereen, ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond,
optimale kansen biedt zich breed en maximaal te ontplooien. Goede opvoeding,

voorschoolse educatie en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang moeten kinderen een
goede start geven. Tijdige signalering van gedrags- en leerproblemen kan voorkomen dat
leerlingen onnodig achterop raken, spijbelen of geheel uitvallen en voortijdig de school
verlaten. We willen dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jonge mensen in
een spiraal van kansenarmoede terechtkomen.

Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject. Schoolverzuim en schooluitval
in het voortgezet onderwijs worden actief aangepakt. Een goede samenwerking tussen
(Regionaal) Bureau Leerlingzaken, instellingen voor onderwijs en jeugdhulpverlening is
hierbij van belang. Geen leerplichtige jongere zit thuis: er komt kortstondige opvang voor
leerlingen met gedragsproblemen, met als doel terugkeer naar school (bijvoorbeeld een
reboundvoorziening). Met het bedrijfsleven maakt de gemeente afspraken over stage/
leerplekken voor (vroegtijdige) schoolverlaters en mentor- en coachingsprojecten.

Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over gender issues, zoals homo- bi-, heteroen tansseksualiteit. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar. De Flevolandse
afdeling van het COC wordt hier actief bij betrokken.

Schoolgebouwen
Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze
tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. Nieuwe schoolgebouwen worden voorzien van
zonnepanelen en zijn waar mogelijk energie-neutraal. Bij bestaande scholen worden
waar mogelijk energiemaatregelen zoals zonnepanelen genomen. Schoolpleinen worden
groen ingericht en onderzocht wordt of er een mogelijkheid is voor het inrichten van
schooltuinen met groenten in samenwerking met de Volkstuinvereniging. Het onderwijs
speelt hierin een voorbeeldrol die zichtbaar moet zijn.

Schoolgebouwen worden waar mogelijk zo ontworpen dat zij bij een veranderende
samenstelling van de wijk ook weer tegen lage kosten kunnen worden omgebouwd tot
woningen of appartementen als de vraag naar onderwijs in de wijk weer afneemt.

AZC De Vlieger
Extra aandacht vragen de leerlingen die tijdelijk verblijven op de basisschool De Vlieger bij
het asielzoekerscentrum Roggebotsluis. Deze leerlingen zijn extra kwetsbaar omdat hun
leven met onvoorstelbare onzekerheden omgeven is. Het onderwijs in Dronten probeert
deze leerlingen actief te betrekken in onze samenleving door middel van bijvoorbeeld
gezamenlijke sportdagen of andere activiteiten.

De Meerpaal
Voor de gemeente Dronten is De Meerpaal een van de belangrijkste instellingen in het
sociale en culturele domein. GroenLinks is trots op een instelling als De Meerpaal die
op unieke wijze sociale en culturele activiteiten in één organisatie weet te verenigen.
De functie van De Meerpaal willen we behouden en waar mogelijk versterken. De
onderlinge relatie tussen de gemeente en de Meerpaal moet volgens GroenLinks zakelijk
en professioneel zijn. Als ontvanger van de meeste subsidie in onze gemeente vragen wij
de Meerpaal zich daarvan rekenschap te geven.

Jeugd
Dronten moet een fijne plek zijn voor kinderen. Ze moeten zorgeloos kunnen opgroeien: in
een goede sfeer thuis, met voldoende speel- en sportruimte in de buurt en mogelijkheden
om mee te doen in allerlei verenigingen. We willen ze hiertoe alle ruimte geven, ze serieus
nemen en steun bieden.

Onze samenleving is steeds meer geneigd om jongeren die op straat ‘hangen’ als een
probleem te zien. Wij beschouwen flaneergedrag van jongeren op straat als een normaal
verschijnsel dat van alle tijden is en te maken heeft met hun behoefte om elkaar te
ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben; de publieke ruimte is er
immers voor iedereen.

Als het gedrag leidt tot overlast, dan wordt hiertegen op passende wijze opgetreden.
Samen mét jongeren en omwonenden.

We willen de jongeren

niet negeren. Dit

helpt net zo weinig als louter hard aanpakken. We willen naar oplossingen zoeken,
met praten, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken, toezicht (jongerenwerkers,

politie), alternatieve activiteiten organiseren en straffen bij misdragingen. Met jongeren
buurtbemiddeling geven we jongeren daar een actieve rol in.

Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Dronten goed. Om te voorkomen dat
problemen op latere leeftijd ontstaan is preventie van groot belang. Als de gemeente
vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere jongere de hulp die nodig
is. Problemen worden zo snel mogelijk opgepakt en aan oplossingen gewerkt. Er wordt
gewerkt vanuit het principe één huishouden, één plan. Persoonlijke benadering en
maatwerk staat voorop. De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en
bureaucratie wordt tegengegaan. Hulpverlening gebeurt in een intensieve samenwerking
tussen scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin en instellingen, zoveel mogelijk binnen één
integraal team.

Ouderenwerk
We willen het (langer) thuis blijven wonen van ouderen en het zelfstandig wonen van
mensen met een beperking stimuleren. Op de woningmarkt moet hiervoor een diversiteit
aan geschikte woonruimtes beschikbaar komen. Mogelijkheden hiervoor worden bij
nieuwbouw- en herstructureringsprojecten ten volle benut.

Bij zelfstandig blijven wonen hoort dat mensen aanspraak hebben en een sociaal
leven. Het ouderenwerk kan daarin een belangrijke rol spelen door het organiseren van
activiteiten voor senioren. De wens en noodzaak dat ouderen langer zelfstandig blijven
wonen houdt in dat de gemeente de mogelijkheden moet vergroten om ouders bij
kinderen te laten inwonen en vormen van wonen en zorg voor 55 +( zoals de Wiekslag)
moet stimuleren.

Bibliotheek
De openbare bibliotheek: kunst en kennis voor iedereen. De openbare bibliotheek biedt
alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur, zodat zij zich bewust, kritisch
en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Voor velen is lezen een belangrijke
vorm van ontspanning. Daarnaast is de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplaats
in onze lokale gemeenschap geworden. In een tijd waarin minder wordt gelezen en

taalachterstanden en laaggeletterdheid toenemen, ontwikkelt de bibliotheek zich steeds
meer tot het kenniscentrum voor lezen en literatuur. Vooral kwetsbare en minder
kansrijke groepen verdienen extra aandacht.

Daarom wil GroenLinks extra aandacht voor leesbevordering. Lezen en schrijven zijn
essentiële voorwaarden voor zelfredzaamheid. Met het onderwijs (en andere logische
partners) gaat de bibliotheek taal- en leesbevorderingsprogramma’s aanbieden.

Door de ‘digitale bibliotheek’ uit te bouwen kunnen meer mensen op een eigentijdse
manier gebruik maken van het aanbod aan informatie en diensten (bijvoorbeeld e-book,
belangrijke selecties op specifieke thema’s). Bibliotheken moeten ook meer naar de
burgers toe gaan b.v. door nog meer de samenwerking met o.a. scholen aan te aan.
GroenLinks wil dat de gemeente hierover met de bibliotheek afspraken maakt.

Daarnaast moet de bibliotheek voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom blijven de
bibliotheken van Biddinghuizen en Swifterbant gewoon open.

Zorg
We willen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’ niet te veel overnemen, maar naar mensen
luisteren en ze ook de kans geven het zelf weer te proberen, met steun van hun omgeving.
Dat betekent wel dat we als overheid en gemeenschap accepteren dat iemand het soms
niet gelijk zelf redt.

Dronten zet vooral in op preventie van ziekte en zorg door zelfredzaamheid, een gezonde
leefstijl en sociale samenhang te bevorderen. De ingrijpende veranderingen die de
rijksoverheid veroorzaakt, hebben op kwetsbare groepen een enorme impact. Daarom
willen we de rust in 2015 weer terug laten keren. Natuurlijk gaan dingen anders, maar
de basiszekerheid is de bekende professional die de cliënt kent en begrijpt.

Mensen met een beperking, een chronisch of een psychosociaal probleem ontvangen die
zorg (ondersteuning) die passend is om aan de samenleving te kunnen blijven meedoen
of thuis te kunnen blijven wonen - zorg heeft een doel!

WMO
Bij aanvragen voor zorg wordt altijd (binnen enkele werkdagen) een huisbezoek gebracht.
Samen met de aanvrager wordt bekeken welke ondersteuning nodig is. Gebaseerd op wat
iemand zelf niet meer kan, wat de omgeving (familie, vrienden, buurt) eventueel met
hulp kan bijdragen, en welke professionele hulp zo nodig ingeschakeld moet worden. De
gemeente heeft hierbij een ‘compensatieplicht’.

De

benadering

van

de

gemeente

is

oplossingsgericht

en

niet

zorggericht.

Standaardoplossingen bestaan niet meer en er wordt niet automatisch doorverwezen
naar verdere specialisatie. Centraal staat: mensen doen dat zelf wat ze zelf kunnen. Het
gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid - en als het systeem meewerkt, kunnen
mensen heel veel zelf. Maar het wordt geregeld voor mensen die het niet zelf kunnen.
We laten mensen - met een verwijzing naar hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ – niet aan
hun lot over.

Mensen met een ‘WMO-indicatie’ en voor wie het aanbod van bestaande instellingen
onvoldoende aansluit bij de behoeften, stellen we een persoonsgebonden budget (PGB)
beschikbaar, waarmee zowel zorg, wonen als werk, naar eigen inzicht geregeld wordt.
Een eigen bijdrage maakt de inwoners bewust van de waarde van de zorg en van de kosten.
De gemeente vraagt, waar wettelijk toegestaan, een passende (inkomensafhankelijke)
financiële eigen bijdrage voor (individuele) zorg en voor het aanpassen van een woning.
Verschraling van de thuiszorg wordt door de gemeente tegengegaan. Samen met mensen
die hulp inroepen wordt er gekeken naar de mogelijkheden en noodzaak. Waar thuiszorg
nodig is wordt ruimhartig met de aanvraag omgegaan. Daarbij wordt er zorg gedragen
voor continuïteit zodat cliënten niet steeds met andere thuiszorgmedewerkers worden
geconfronteerd.

Sport
Sporten is leuk en biedt ontspanning voor jong en oud. Sporten heeft ook een aantal
andere voordelen. Zo krijgen mensen er meer sociale contacten door, zeker als ze
zich als vrijwilliger voor een vereniging inzetten. Sporten is bovendien gezond. De
buurtsportcoach speelt hierin een belangrijke rol. Niet iedereen sport of beweegt echter

in voldoende mate. Vooral jongeren, ouderen, chronisch zieken, niet-werkenden, mensen
met overgewicht en mensen van niet-Nederlandse herkomst bewegen te weinig.

GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te
geven om te gaan sporten. Omdat de meeste mensen zelf de weg naar commerciële
sportaanbieders of reguliere sportverenigingen kunnen vinden, willen wij vooral de
sportdeelname stimuleren van groepen die weinig aan sport doen. De gemeente kan daar
een belangrijke bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met de sportverenigingen.
Daarnaast spelen de dorpsbossen en het groen een belangrijke rol in de ruimte om te
kunnen bewegen.

Sportvoorzieningen
De gemeente zorgt voor kwalitatief goede sportvoorzieningen (sportvelden, zwembad,
sporthallen) met een goede spreiding over de gemeente. Daarbij mag er gekeken worden
wat er op verschillende plaatsen nodig is. Niet iedere sportvereniging hoeft een eigen
gebouw of eigen veld. Daar waar samenwerking mogelijk is moet deze actief worden
gezocht en bevorderd.

Toegankelijkheid sportverenigingen
Aan sportverenigingen wordt gevraagd om voor mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking een aangepast sportaanbod te leveren. Ze krijgen daarbij hulp van
ondersteunende instanties en de gemeente.

Sportverenigingen worden actief gestimuleerd leden te werven op het asielzoekerscentrum
in Roggebotsluis. De gemeente ondersteunt de sportverenigingen, zowel financieel
als inhoudelijk (bijvoorbeeld bij het werven van vrijwilligers en kader via bijvoorbeeld
de Vrijwilligers Vacaturebank). Met subsidie houden we de sport betaalbaar en breed
toegankelijk.

Asielzoekerscentrum
Asielzoekers hebben een onzeker bestaan in ons land. Ze verblijven voor korte of langere
tijd onder sobere omstandigheden in asielzoekerscentra. Het lukt het niet altijd om

uitgeprocedeerde asielzoekers veilig te laten terugkeren naar hun land van herkomst,
maar verliezen soms wel het recht op verblijf in het AZC. GroenLinks vindt dat onze
gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet veilig kunnen terugkeren, moet
opvangen om te voorkomen dat ze als illegaal op straat belanden.

Integratie
Erkende vluchtelingen moeten als nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Daarnaast
krijgen ze een aanbod voor re-integratie of participatie. Dit meedoen in de maatschappij
draagt bij aan een snelle integratie op de arbeidsmarkt.

GroenLinks blijft zich op lokaal, provinciaal en landelijk niveau verzetten tegen de
uitbreiding van de luchthaven. Speciale aandacht hebben we voor de routes die vliegtuigen
volgen bij het opstijgen en landen. Biddinghuizen, Dronten-West en Swifterbant gaan
daarvan vooral de negatieve gevolgen ondervinden. Dit stemt GroenLinks tot grote zorg.
Daarnaast wil GroenLinks dat Europese vluchten worden verminderd en daadwerkelijk
belast. De belastingvrijstellingen voor de luchtvaart dienen in Europees verband te
worden afgeschaft. Een hoogwaardig netwerk van hogesnelheidstreinen is een prima
alternatief voor Europese vluchten. GroenLinks wil daarom dat de gemeente hierin het
goede voorbeeld neemt. Reizen van ambtenaren en college dienen bij voorkeur met het
openbaar vervoer te worden gemaakt.

Werk
De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Die
wordt vooral bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en
innovatievermogen. Ook andere zaken spelen mee: de beschikbare ruimte, de
ligging en bereikbaarheid, de beroepsbevolking en arbeidsmarkt, de woningmarkt
en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen.

Dat wil niet zeggen dat de gemeente moet wachten op wat ondernemers doen. Ze kan
het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven,
het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief
zijn voor de lokale economie (zoals het aanleggen van glasvezel ook in Biddinghuizen
en Swifterbant), en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven.
Remmende bureaucratie moet daarbij zoveel mogelijk worden vermeden zonder dat
daarbij voorbijgegaan wordt aan de effecten op de omgeving en een goede inspraak.

Een actief beleid is nodig, waarbij de potentiële mogelijkheden in de gemeente optimaal
worden benut, waar mogelijk samen met gemeenten in de regio. De regionale gemeenten
gaan elkaar niet ten koste van alles beconcurreren, maar zoeken versterking door
samenwerking. Speciale aandacht moet hierbij uitgaan naar de agrarische kenniscentra
in onze gemeente. De CAH en Warmonderhof worden gekoesterd door de gemeente en
verder gestimuleerd hun netwerk aan landbouwinnovatieve activiteiten verder uit te
breiden. Dronten is trots een agrarisch studentendorp te zijn!

Recreatie
Voor onze gemeente is de recreatie een steeds belangrijker economische sector. Met
name in de zone rond bij de Randmeren zijn veel recreatieve voorzieningen te vinden.
Deze ondernemers moeten binnen de mogelijkheden van de natuurbescherming die in
deze natuurzone ook gelden de ruimte krijgen om op een goede en rendabele manier
hun onderneming vorm te kunnen geven. De gemeente stimuleert deze ondernemingen
zich binnen de geldende mogelijkheden te ontplooien.

De gemeente zorgt in samenwerking met de terreinbeheerders en agrariërs in de
recreatieve gebieden voor een aantrekkelijk netwerk van wandel- en fietspaden. Ruimtelijk
nemen we de beperkingen weg voor het vestigen van dag horeca die het verblijf in deze
gebieden aantrekkelijker kan maken. Ook stimuleert de gemeente initiatieven zoals in
het Rivierduingebied Swifterbant en het Greppelveld.

Verblijfsrecreatie
Vakantieparken en campings zijn om vakantie te vieren. Daarom staan we geen
permanente bewoning toe op deze parken. Met eigenaren die bestaande rechten hebben
wordt een overgangsregeling getroffen die mensen in staat stelt op een redelijke termijn
een permanent onderkomen te vinden.

GroenLinks wil de tarieven staffel van de forensenbelasting aanpassen waardoor de
hoogte van de belasting meestijgt met de waarde van de woning. Voor GroenLinks geldt
ook hierin dat de sterkste schouders de zwaarste lasten horen te dragen.

Festivals & pretparken
Dronten geeft festivals de ruimte binnen onze gemeente. Lowlands en Defqon hebben
Biddinghuizen tot ver over de landsgrenzen beroemd gemaakt. GroenLinks wil ook aan
deze vormen van grootschalig vermaak de ruimte bieden. Daarbij heeft het onze voorkeur
als met organisatoren wordt afgesproken deze evenementen zo duurzaam mogelijk in
te richten en bezoekers te stimuleren met het openbaar vervoer of bussen te komen.
Dat is beter voor het milieu, maar ook de infrastructuur kan alle bezoekers dan beter
opvangen.

Dronten heeft voor pretparken voldoende ruimte om heel veel mensen een leuke dag
te bezorgen. In Walibi gebeurt dat al jaren. Maar ook nieuwe ontwikkelingen zijn voor
GroenLinks meer dan welkom om zich te vestigen in onze gemeente.

Daarbij maken we een uitzondering voor ernstige overlast gevende activiteiten als een
circuit of andere race of vliegsporten. Deze passen wat betreft GroenLinks niet in het
groene en duurzame karakter van onze gemeente.

Watersport
Onze gemeente is met haar lange kuststrook een leuke plek om als watersporter te
recreëren. Watersportondernemers die daaraan een bijdrage willen leveren worden door
de gemeente gestimuleerd. Maar zonder daarbij de natuurwaarden van deze bijzondere
natuurgebieden uit het oog te verliezen.

Ondernemers
GroenLinks stimuleert ondernemers die voor persoonlijke én maatschappelijke winst
gaan. Ondernemen vraagt om zowel vrijheid als verantwoordelijkheid. We bieden het
midden- en kleinbedrijf meer ruimte om zich te vestigen in woonwijken.

De gemeente helpt starters, in het bijzonder in de creatieve bedrijvigheid, aan ruimte
bijvoorbeeld via tijdelijke benutting/herbestemming van leegstaande panden. De
gemeente stimuleert en ondersteunt vooral cultureel entrepreneurschap.

Winkelcentra
Het Winkelhart van Dronten en de winkelcentra in de wijken en Biddinghuizen en
Swifterbant verdienen de komende jaren extra aandacht. De wijze waarop inwoners
inkopen doen is de laatste jaren enorm veranderd met de opkomst van de webwinkels.
Dit heeft als gevolg dat sommige winkels het niet redden en er leegstand is.

GroenLinks wil dat nieuwe initiatieven de kans krijgen om zich in de winkelcentra
te vestigen. Daarbij moet voor het Winkelhart van Dronten bekeken worden of de
bestemmingen zoals deze zijn vastgelegd wel voldoende flexibiliteit bieden om op de
nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Tevens moet gekeken worden of de panden tussen
Schouwstraat en het Ruim nog wel de juiste bestemming hebben.

Daarbij moet ook nadrukkelijk gekeken worden naar de inrichting van het Redeplein.
GroenLinks wil dat de gemeente in overleg met belanghebbenden snel komt tot een goed
gebruik van het plein.

Bedrijventerreinen
Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen. Deze kans wil GroenLinks
ze in ruime mate geven op onze bedrijventerreinen. Daarbinnen moeten minimale
beperkingen gelden voor het de verschillende soorten bedrijven die we graag in Dronten
willen hebben. Natuurlijk staan daarbij duurzaamheid en beperking van overlast voorop.
GroenLinks wil geen ruimte geven aan zware industrie binnen onze gemeentegrenzen.
Bedrijventerreinen worden duurzaam ingericht: energieneutraal van opzet. Voor nieuwe
bedrijventerreinen stelt de gemeente een duurzaamheidskwaliteitsplan op: als bedrijven
aan alle criteria voldoen, krijgen ze korting op de grondprijs.

De bestaande bedrijventerreinen moeten eerst zo veel mogelijk worden gevuld voordat
nieuwe groter terreinen in ontwikkeling worden genomen. De Poort van Dronten wordt
voorlopig niet verder ontwikkeld en de gemeentelijke aandacht richt zich op de bestaande
terreinen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur kunnen verrassen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven.
Het is goed toeven in een gemeente met een rijk en gedifferentieerd cultureel aanbod
en een actief verenigingsleven. Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale
en creatieve samenleving. Een samenleving die kritisch over zichzelf nadenkt om zich
te kunnen vernieuwen en veranderen, kan niet zonder kunst die nieuwe perspectieven
op de samenleving ontwikkelt. In een gemeente met een sterke culturele sector willen
ondernemers bovendien graag investeren.

GroenLinks wil het culturele aanbod in Dronten versterken en ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk mensen hier aan deelnemen. Kunst en cultuur horen erbij! GroenLinks wil dat
XL De Ateliers door de gemeente aangemoedigd wordt haar bijzondere activiteiten verder
uit te bouwen en zoekt actief mee naar een definitieve nieuwe locatie. Samenwerking
van XL de Ateliers met het CKV, het theater en de bioscoop van de Meerpaal kunnen een
versterkend effect hebben.

Kunst moet je leren waarderen. Veel kinderen krijgen het leren genieten van kunst

niet meer van huis uit mee. Daarmee is er een belangrijke taak weggelegd voor het
kunstonderwijs. De gemeente moet het kunstonderwijs stimuleren en scholen hierin
aan te moedigen.

Swifterbant is met haar archeologische vondsten en haar ‘Swifterbantcultuur’ letterlijk
wereldberoemd. Daar moet de gemeente trots op zijn. Samen met het Nieuwland
Erfgoedcentrum en de provincie maakt de gemeente plannen om te komen tot een
museum over de Swifterbantcultuur in het archeologisch interessante rivierduingebied.

Kunstwerken
Dronten is rijk aan kunst in de openbare ruimte. Deze kunst moeten we koesteren en
trots op zijn. Daarom moet de kunst zorgvuldig worden onderhouden en het aanbod
op passende wijze in de nieuwe wijken worden uitgebreid. De gemeente blijft onze
kunstwerken actief onder de aandacht brengen van nieuwe en bestaande inwoners door
het verhaal achter de werken (online) beschikbaar te houden en aan te bieden.

Monumentenlijst
GroenLinks is blij dat er een gemeentelijke monumentenlijst is opgesteld die de
bijzondere bebouwing in de gemeente bescherming biedt. Wij blijven bepleiten dat
het gehele ‘wijkje van Romke de Vries’ aan de Schouwstraat, Koggestraat, Boeierstraat,
Karveelstraat, Klipperstraat en Lijzijde op de monumentenlijst wordt opgenomen.

Gemeente
GroenLinks staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een
democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te
voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. Burgerzin en gemeenschapszin
ontstaan als mensen de kans krijgen om te participeren. Daarom willen we ook dat
de gemeente haar inwoners waar mogelijk betrekt bij het beleid en burgers meer
zeggenschap geeft over de inrichting van hun wijk; de verantwoordelijkheid voor de
besluitvorming ligt echter bij de politiek. De politiek en gemeentelijke organisatie
moeten doorlopend actief hun standpunten en voorstellen blijven uitdragen.

Democratie
GroenLinks zet zich in de gemeentepolitiek in voor haar idealen. Daarin krijgen we nooit
precies wat we willen, omdat we altijd rekening moeten houden met de opvattingen en
belangen van anderen. We zoeken naar compromissen om samen een stap verder te
komen. Voorop staat dat het lokale bestuur toegankelijk en transparant is en met open
vizier verantwoording durft af te leggen.

De overheid is van ons allemaal. Zij is geen machine die draait wat wij als individuen
vragen, geen ‘roept u maar’-democratie. GroenLinks wil een overheid die borg staat
voor het publieke belang en de rechten van minderheden beschermt. Dat betekent
dat de overheid de eindverantwoordelijkheid moet hebben voor de toegankelijkheid,
de betaalbaarheid en de kwaliteit van belangrijke algemene voorzieningen, zoals zorg,
nutsbedrijven, volkshuisvesting en openbaar vervoer. Concurrentie en private initiatieven
op deze terreinen zijn wenselijk om de publieke sector kostenbewust en klantgericht te
laten werken, maar privatisering en verzelfstandiging mogen geen doel op zich zijn.

In ons ideaal staan betrokken burgers en een verantwoordelijke overheid samen garant
voor een democratische en duurzame ontwikkeling van particuliere welvaart en publieke
dienstverlening.

Betrokken burgers
Burgers krijgen meer te zeggen. De gemeente betrekt de bewoners in een zo vroeg
mogelijk stadium bij plannen voor de woon- en leefomgeving en geef burgers invloed bij
de beslissing. Het gemeentebestuur geeft hierbij zo concreet mogelijk aan wat het doel is
van het plan en welke ruimte er is voor invloed van bewoners.

GroenLinks wil dat de gemeente de organisatie van bewoners zoals in de verenigingen
Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen of wijkraden stimuleert. Het instellen
van integrale overleggen (met wijkraad, welzijnsinstelling, ondernemersvereniging en
OFW) over de leefbaarheid in de wijk en ondersteunt bewonerszelforganisaties; zo kan
interactieve besluitvorming vorm krijgen.

Buurt/wijkcomités kunnen een eigen wijkbudget krijgen, bijvoorbeeld voor het
onderhouden en schoonmaken van de eigen buurt en het verbeteren van de
groenvoorzieningen.

Een

correctief

bindend

referendum

wordt

mogelijk

gemaakt. Een

dergelijke

volksraadpleging nadat de raad al een beslissing heeft genomen, draagt bij aan een
zorgvuldige gemeentelijke besluitvorming.

College en raad bezoeken regelmatig de verschillende wijken om met bewoners te
spreken over actuele ontwikkelingen, plannen, problemen, dilemma’s en oplossingen.
Aan deze buurtschouwen wordt pro-actief door het wijkteam huis aan huis aandacht
besteed.

Openbaarheid
De gemeente streeft naar maximale openbaarheid van gegevens. De overheid is van ons
allemaal en heeft voor haar eigen burgers geen geheimen. Enkel daar waar de belangen
van personen, de strategie van de gemeente bij onderhandelingen of financiële belangen
van de gemeente of derden door openbaarheid wordt geschonden, kan voor GroenLinks
geheimhouding acceptabel zijn.

Tegelijk geldt dat niet alles wat niet-geheim is ook op straat gegooid moet worden.
Politieke onderhandelingen vinden soms achter gesloten deuren plaats omdat dit nu
eenmaal beter onderhandelt. GroenLinks wil ook daarin transparant zijn en zal haar
eigen inzet in voorkomende gevallen openbaren.

Uitzendingen gemeenteraad
Betrokkenheid begint bij bekendheid. Dat gaat ook op voor de lokale politiek. GroenLinks
wil dat vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies live te volgen zijn
op internet in beeld en geluid. Daarnaast vinden we dat de lokale omroep van Dronten
tot taak moet krijgen dat de vergaderingen live te volgen zijn op het lokale tv-kanaal
van de omroep. De gemeente moet hieraan maximale medewerking verlenen. Ook de
mogelijkheden van het glasvezelnetwerk binnen de gemeente moet hiervoor maximaal
worden ingezet.

Organisatie
De gemeente communiceert open en eerlijk met haar burgers in begrijpelijk Nederlands
en met veel beeldmateriaal; volgens de normen van Klare Taal. Op de gemeentelijke
website is alle actuele overheidsinformatie voor iedereen gemakkelijk te vinden; de
digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven wordt verbeterd.

De gemeente communiceert helder over organisatie, onze kernen (Biddinghuizen,
Dronten, Ketelhaven en Swifterbant) en de recreatieve en ondernemende mogelijkheden
die onze gemeente te bieden heeft. De gemeentelijke website wordt daarvoor geschikt en
toegankelijk gemaakt. Om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen wordt het project
‘Dronterland’ onmiddellijk beëindigd en om eenheid te bevorderen enkel de ‘Gemeente
Dronten’ gecommuniceerd.

De gemeente houdt regelmatig ‘open huis’ in het gemeentehuis, onder het motto
‘wat doet de gemeente voor…?’ (bijvoorbeeld jeugd, milieu). De gemeente informeert
bezoekers over het beleid en staat open voor suggesties.

Diversiteit en emancipatie: verschil mag er zijn, uitsluiting niet
GroenLinks vindt dat de overheid emancipatie moet stimuleren door ervoor te zorgen
dat het beleid voor álle burgers werkt. Daarom dient de gemeente in al haar beleid
rekening te houden met verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in sekse, seksuele
voorkeur, cultuur, leeftijd, handicap en sociaal-economische situatie - zonder daarbij
te stigmatiseren; mensen in hokjes te stoppen. Door dit diversiteitsbeleid wordt de
gemeentelijke dienstverlening meer op maat gesneden en daarmee kwalitatief beter.

Er moet rekening worden gehouden met diversiteit om gelijke kansen voor verschillende
groepen te bevorderen en discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te
gaan. Kortom, het gaat om gelijke behandeling. Daarom stimuleert de gemeente dat
maatschappelijke organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) werk maken van
diversiteit en treedt ze actief op tegen intolerantie en discriminatie. Zelforganisaties en
belangenorganisaties van kwetsbare groepen worden ondersteund.

Om het effect van het beleid te meten voert de gemeente regelmatig een emancipatieeffectrapportage uit op bestaand of voorgenomen beleid. Jaarlijks wordt minimaal één
beleidstoets op een beleidsdossier uitgevoerd, waarbij over de jaren heen een spreiding
over de sectoren plaatsvindt. Daarbij wordt ook een zogenoemde genderbudgetanalyse
uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht welk deel van het gemeentelijke budget ten
goede komt aan vrouwen en welk deel aan mannen. Ongelijkheid op dit punt wordt
rechtgetrokken.

Discriminatie
Om te zorgen dat iedereen kan participeren is een actief anti-discriminatiebeleid
onontbeerlijk. GroenLinks vindt dat de politie daar aandacht aan moet besteden. In
een diverse samenleving is dit noodzakelijk. Op alle scholen wordt voorlichting gegeven
over migranten en gender issues, zoals homoseksualiteit. De gemeente stelt hiervoor
middelen beschikbaar. Organisaties als het COC, het Anti-discriminatie Bureau en
Vluchtelingenwerk worden hierbij betrokken. Beter begrip voor anderen voorkomt
discriminatie en vergroot de veiligheid.

Openbare Orde en Veiligheid
Iedereen, jong en oud, moet zich veilig voelen in Dronten. De lokale overheid hoort zich
merkbaar in te zetten voor een veilige woon- en leefomgeving. Om dat te bereiken moet
er op verschillende fronten meer gebeuren. Met alleen meer politie en hogere straffen
komen we er niet. GroenLinks verzet zich tegen een eenzijdige nadruk op repressie; we
willen meer aandacht voor het voorkomen van ellende. Het bestrijden van criminaliteit
begint met preventie en voorlichting.

De zorg voor openbare orde en veiligheid is primair een lokale aangelegenheid.
De bevoegdheden van de burgemeester zijn de afgelopen jaren verviervoudigd.
Veiligheidsrisicogebieden,

gebiedsontzeggingen,

samenscholingsverboden,

cameratoezicht en het preventief huisverbod zijn daar voorbeelden van. De invoering
van de bestuurlijke strafbeschikking zal de slagkracht van het lokaal bestuur verder
versterken. Aan deze stille revolutie zit ook een keerzijde: de rechtsbescherming van de
burger. De grens tussen een effectieve handhaving en de persoonlijke levenssfeer dient
stevig bewaakt te worden.

Het waarborgen van de veiligheid is weliswaar een primaire taak van de overheid,
maar de gemeente kan het niet alleen af. De inzet van meerdere partijen is hierbij
nodig. Door wijkbewoners daadwerkelijk invloed op hun omgeving te geven, door het
aanstellen van wijkbeheerders, wijkagenten en buurtvaders, en door het stimuleren van
bedrijvigheid wordt de veiligheid in een wijk groter. Goede afspraken met OFW, politie,
welzijnsorganisatie, middenstand en bewoners over onderhoud en beheer, en een actief
toezicht op de naleving van regels en de bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige
en schone omgeving. Als het toch echt fout gaat, dan moeten handhavers natuurlijk
passend en professioneel optreden.

Handhaving
Maatregelen en repressie zijn echter sluitstuk in de veiligheid. De meeste ellende kan
worden voorkomen in de preventie. Blijvende aandacht voor opvoeding, huiselijk geweld,
alcoholvoorlichting op scholen en in uitgaansgelegenheden zijn dan ook onontbeerlijk.
GroenLinks is voorstander van een heldere handhaving. Regels zoals deze, door de

wetgever en gemeenteraad zijn gesteld, horen te worden nageleefd en daarop moet
eenduidig en rechtvaardig worden gehandhaafd. GroenLinks is wél tegen maatregelen
die indruisen tegen het recht van iedereen om zich vrij te bewegen in de publieke ruimte,
zoals preventief fouilleren, het ophangen van camera’s en mosquito’s. We willen hiermee
dan ook uiterst terughoudend omgaan.

Sommige handhavingsinstrumenten kunnen als discriminatoir ervaren worden
(samenscholingsverboden, identificatieplicht, gebiedsontzeggingen). GroenLinks waakt
hiertegen.

Wat betreft soft drugs: GroenLinks is voor gereguleerde en gecontroleerde verkoop. Soft
on soft drugs, hard on hard drugs!

Cameratoezicht
Cameratoezicht en preventief fouilleren,gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden
worden slechts onder strikte voorwaarden toegepast; als laatste redmiddel in situaties
waarin andere middelen falen. Voor cameratoezicht ziet GroenLinks in Biddinghuizen,
Dronten en Swifterbant op dit moment geen aanleiding.

Huiselijk geweld
Een op de vier vrouwen krijgt regelmatig te maken met geweld in de privésfeer, lees:
mishandeling door de mannelijke partner. In de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg
van een onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, zelfs op de
tweede plaats. Tijdig ingrijpen is hierbij geboden om de veiligheid van het slachtoffer en
mogelijke kinderen te waarborgen.

Brandweer
De gemeente is trots op haar vrijwillige brandweerkorpsen van Biddinghuizen, Dronten
en Swifterbant. Daarom worden zij jaarlijks bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in
het bijzonder in het zonnetje gezet.

De brandweer moet snel aanwezig zijn bij brand en andere calamiteiten. Dat blijft een

aandachtspunt nu de brandweer van de gemeente is opgegaan in de regionale brandweer.
Daarnaast moet de nadruk vooral liggen op het voorkomen van brand: door regelmatige
voorlichting over brandpreventie én periodieke controles op brandveiligheidsvoorschriften,
vooral in gelegenheden waar veel publiek komt (horeca, wijkcentra, scholen).

Financiën
GroenLinks wil een overgang naar een duurzame samenleving bewerkstelligen –
duurzaam in sociaal en ecologische opzicht. Bezuinigingen moeten bijdragen aan die
transitie. Onze inzet bij ombuigingen is om burgers, en in het bijzonder de kwetsbare
mensen in de samenleving, een sterkere positie te geven. Werken aan een duurzame
samenleving wil niet zeggen dat er niet op groen en duurzaamheid mag worden
bespaard: als middelen efficiënter kunnen worden ingezet, ontstaat er ruimte voor
andere investeringen in duurzaamheid: dat levert extra werk en geld op.

GroenLinks staat overigens in algemene zin een cultuur van soberheid voor: verantwoord
omgaan met gemeenschapsgeld.

GroenLinks kiest bij bezuinigingen primair voor echte veranderingen, dat wil zeggen:
ombuigingen in de richting van een duurzame samenleving. De structurele lange termijn
maatregelen die GroenLinks voorstaat, omvatten op de eerste plaats het efficiënter
inrichten van gemeentelijke processen. Dit is onder meer het optimaliseren van de
bedrijfsvoering van de gemeente zelf (het zogenoemde ‘lean’ maken van die processen).
Uit onderzoek blijkt klip en klaar dat gemeenten die inzetten op permanente verbetering
van de bedrijfsvoering structureel veel kunnen besparen met behoud (zelfs verbetering)
van de kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij moet vanuit de optiek van GroenLinks
overigens wel zorg en aandacht zijn voor de sociale gevolgen voor gemeentelijke
medewerkers.

De financiële positie van de gemeente zal de komende jaren lastig zijn. GroenLinks
zal daarin lastige keuzes moeten maken, die iedereen zullen merken. De makkelijke
oplossing is niet meer te vinden. In de afgelopen jaren is er al voor miljoenen bezuinigd
door de gemeente en nieuwe besparingen zullen leiden tot pijnlijke besparingen. Voor

GroenLinks zal bij deze afweging leidend zijn dat mensen in een kwetsbare positie mogen
blijven rekenen op de gemeente voor noodzakelijke hulp. Binnen de financiële mogelijk
heden streven wij naar een gemeente die sociaal en groen is, met minimaal het huidige
voorzieningen niveau.

Uitbesteden
Structurele lange termijn maatregelen houden vooral

in dat de gemeente

samenwerkingsverbanden aangaat met andere publieke partners (andere overheden)
en private partijen (burgerinitiatieven, woningcorporaties, instellingen en bedrijven).
Wij willen de menselijke maat terugbrengen in de samenleving, burgerinitiatieven de
ruimte geven en zo ook besparen. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden moet
overigens wel de democratische controle goed worden geregeld; de gemeenteraad komt
immers meer op afstand te staan.

Het principe blijft dat over de besteding van publiek geld ook publieke verantwoording
plaatsvindt tegenover gekozen volksvertegenwoordigers. In het geval van privatiseren
of uitbesteden van – veelal uitvoerende – taken van de gemeente bestaat bovendien het
gevaar dat de gemeente verder af komt te staan van de dagelijkse praktijk en leefomgeving
van haar inwoners: ze raakt ‘de ogen en oren in de dorpen’ kwijt. GroenLinks wil dat
de medewerkers van de gemeente juist veel contact hebben met de bewoners en ze
betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van besluiten.

Bij uitbesteding van taken aan andere organisaties wordt vooraf helder in kaart gebracht
wat de werkelijke financiële voordelen voor de gemeente zijn. Daarbij worden ook
nadrukkelijk de kosten van het (opnieuw) aanbesteden van werkzaamheden en het
handhaven van de juiste uitvoering in de kosten meegenomen. GroenLinks wil dat
resultaten van uitgevoerde aanbestedingsprocedures altijd transparant en toetsbaar
zijn.

Samenwerking andere gemeenten
GroenLinks is géén voorstander van een opschaling naar een gemeente met 100.000
inwoners omdat de verschillen en afstanden in de regio daarvoor te groot zijn.

Samenwerking met gemeenten in de regio kan wel schaalvoordelen hebben die voor
Dronten gunstig kunnen uitpakken. Onze eerste voorkeur gaat daarbij uit naar aan
nauwe organisatorische samenwerking met Kampen en Zwolle. Investeringen in de ICT
zouden tussen deze gemeenten moeten worden afgestemd zodat de samenwerking
daardoor geen extra belemmering vormt.

Onze omgeving
Provinciale herindeling
Het Kabinet Rutte II heeft in haar regeerakkoord het voornemen om te komen tot een
fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. GroenLinks is van mening
dat een totale heroverweging van de provinciale bestuurslaag met de daarbij behorende
taken best zinvol kan zijn. Het kabinet kiest in haar wetsvoorstel echter voor een fusie
tot een ‘Noordvleugelprovincie’ zonder daarbij andere taken of visies te geven. Om
die reden ziet GroenLinks niets in deze voorgestelde fusie en bepleiten wij het behoud
van Flevoland in haar huidige vorm. Mocht er toch worden besloten tot een fusie wil
GroenLinks dat de gemeente Dronten zich kan aansluiten bij de provincie Overijssel.

