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Beste lezer,
Als we bij onze vrienden of familie zijn. Als onze buurt gezamenlijk de schouders ergens onder zet.
Als je een bijdrage levert aan een mooiere wereld, in je werk of als vrijwilliger. Dán voel je je gelukkig.
Als je door de natuur loopt en die natuur ook nog eens om de hoek is. Als je vriendelijk geholpen
word aan de balie. Als je mee mag praten over de inrichting van je straat en je ideeën gewaardeerd
worden. Dán voel je je gelukkig.
GroenLinks wil geluk - of noem het tevredenheid, welzijn of welbevinden - nadrukkelijk een plek
geven in gemeentelijk beleid. We moeten accepteren dat de race om een groeiende economie ons
armer maakt als we kijken naar ons milieu. En bovendien verschillen tussen mensen alleen maar
groter maakt. We moeten ons niet blind staren op cijfertjes maar meer oog hebben voor de mensen
achter die cijfers. Want meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles
is uit te drukken in geld. Wij zijn er van overtuigd dat als een gemeente zegt dat geluk van inwoners
en ondernemers een prioriteit is, dat er andere gesprekken gevoerd worden aan de balie en dat er
andere brieven in de enveloppen gaan. Dat er ruimte is voor mensen om te werken aan hun dromen.
Dat er volop meegepraat kan worden over de inrichting van de eigen straat. Dat er flexibiliteit en
maatwerk mogelijk is in sociale voorzieningen. Dat inwoners hun ideeën kwijt kunnen en een
luisterend oor vinden.
Wij maken díe keuzes waardoor onze inwoners de beste kans op geluk hebben. Want inzetten op
geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken. Maar hoe maak je het dan toch tastbaar? Het
zit ‘m bijvoorbeeld in toename van zinvol werk, het versterken van verbondenheid in de buurt, het
verminderen van eenzaamheid, het verhogen van de kwaliteit in de openbare ruimte of het werken
aan de relatie tussen inwoner en gemeente. Om maar eens wat voorbeelden te noemen. Een aantal
factoren draagt wetenschappelijk bewezen bij aan geluk. En de gemeente is een van de spelers die
hier invloed op heeft. Waar we kunnen sturen we: door te kiezen waar we als gemeente onze tijd
aan besteden en waar we ons geld aan uitgeven.
En welke keuzes dat dan zijn…. dat leest u in dit verkiezingsprogramma, waar we op tien
verschillende plekken extra inzetten op het geluk van onze samenleving.
Het team van GroenLinks Dronten
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Samen leven
DRONTEN, BIDDINGHUIZEN, SWIFTERBANT, KETELHAVEN EN ZUIDERZEE OP ZUID ZIJN STUK VOOR
STUK FANTASTISCH. KIJK MAAR EENS OM JE HEEN. WE HEBBEN RUST, RUIMTE EN VEEL GROEN.
WE KUNNEN MET DE TREIN, WE PAKKEN EEN FILMPJE OF GAAN EEN AVONDJE NAAR HET
THEATER. ONZE KINDEREN GAAN NAAR GOEDE SCHOLEN, WE HEBBEN MEERDERE
GEZONDHEIDSCENTRA EN EEN BIBLIOTHEEK EN ZWEMBAD IN ELK DORP. MAAR FANTASTISCHE
DORPEN KUNNEN NIET BESTAAN ZONDER FANTASTISCHE INWONERS. WANT DE SAMENLEVING
ZIJN WE SAMEN. WE KIJKEN NAAR ELKAAR OM EN HEBBEN SAMEN EEN BLOEIEND
VERENIGINGSLEVEN OPGEBOUWD. BOVENDIEN STAAN ER VEEL MENSEN VOOR EEN ANDER KLAAR
ALS MANTELZORGER OF VRIJWILLIGER.

MEEDOEN
In contact staan met anderen en deelnemen aan het maatschappelijk leven is voor iedereen
belangrijk. Verschillende relaties hebben en daar tevredenheid in vinden. Bijvoorbeeld in de buurt,
bij de vereniging of op het werk. GroenLinks staat voor een solidaire samenleving, waarin welvaart
en geluk eerlijk verdeeld zijn. We willen mensen sterker maken en zich onderdeel laten voelen van
onze gemeenschap. We willen dat iedereen mee kan doen, zich nuttig en gewaardeerd voelt en
eigen regie heeft om zijn of haar leven vorm te geven. Zo nodig met hulp van de gemeente.
SAMEN TEGEN EENZAAMHEID
Door de individualisering van onze samenleving is iedereen steeds meer op zichzelf
aangewezen. Dat leidt steeds vaker tot eenzaamheid. En als corona ons een ding heeft
geleerd dan is het wel dat eenzaamheid bij alle mensen, van jong tot oud, voor kan komen. Het
verdient dus onze blijvende aandacht en inzet. We beginnen niet bij nul, er zijn al verschillende
initiatieven in onze gemeente om eenzaamheid tegen te gaan. Deze initiatieven wil GroenLinks de
steun geven die ze verdienen en alert zijn op de brede blik die hierbij noodzakelijk is. GroenLinks
vindt het belangrijk om breed in gesprek te gaan over hoe we eenzaamheid kunnen bestrijden.
GROENLINKS ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•
•

Een programma op scholen gericht op vermindering van eenzaamheid bij jongeren
Het organiseren van een hackathon over eenzaamheid onder jongeren
(Virtuele) huiskamergesprekken over eenzaamheid te ondersteunen
Ondersteunen van (laagdrempelige) activiteiten gericht op vermindering van eenzaamheid,
bij zowel jong als oud.

LEVEN IN PLAATS VAN OVERLEVEN
Kunnen meedoen is van levensbelang, niemand verdient het om aan de zijlijn te blijven staan. Voor
mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen is voor GroenLinks het verschil tussen
overleven en leven van enorm belang. Wij vinden het belangrijk dat er financiële ruimte is voor
sociale participatie, ofwel, leven. GroenLinks staat voor een ruimhartige inkomensondersteuning,
zonder overdreven controles en handhaving. Zodat mensen met een uitkering of ‘werkende armen’
volop in onze samenleving kunnen staan en ook hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten
kunnen meedoen. Tegelijk vragen we van alle inwoners om zich zo goed mogelijk in te zetten voor
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zelfredzaamheid. Daarbij is wat mensen wél kunnen leidend. Zo versterk je de positie van mensen
zelf én van de samenleving.
GELIJKE BEHANDELING
Verschil mag er zijn, uitsluiting niet. GroenLinks vindt dat de overheid emancipatie moet
stimuleren door ervoor te zorgen dat het beleid voor álle inwoners werkt. Daarom moet
de gemeente in al haar beleid rekening houden met verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in
sekse, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd, handicap en sociaaleconomische situatie, zonder daarbij
mensen in hokjes te stoppen. We houden rekening met diversiteit om gelijke kansen voor
verschillende groepen te bevorderen en discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te
gaan.
GROENLINKS ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•
•

Maatschappelijke organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) te stimuleren om
werk te maken van diversiteit en op te treden tegen intolerantie en discriminatie.
Belangenorganisaties van kwetsbare groepen te ondersteunen.
Regelmatig een beleidstoets op inclusiviteit uit te (laten) voeren op bestaand of
voorgenomen beleid.
Middelen beschikbaar te stellen om op alle scholen voorlichting te geven over migranten
en LHBTIQ+.

PARTICIPATIE VAN ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN/STATUSHOUDERS
Asielzoekers zijn welkom in de gemeente Dronten. Dat moet niet alleen blijken uit het huisvesten op
het Asielzoekerscentrum (AZC) of beschikbaar stellen van woonruimte voor statushouders. Wonen
alleen is niet genoeg. Mensen die zich als vluchteling in Nederland melden, doorlopen een
uitgebreide asielprocedure. GroenLinks vindt het belangrijk dat zij gedurende de vaak langdurige
asielprocedure al beginnen met integreren. Het leren van de taal en het doen van (vrijwilligers)werk
is goed voor henzelf en voor de gemeente waarin zij opvang vinden. Van maanden niets doen in het
AZC wordt niemand gelukkiger. GroenLinks pleit voor het verlenen van urgentie aan statushouders
bij huisvesting. Om te voorkomen dat vluchtelingen in een gat vallen en de integratie in de
Nederlandse samenleving moeilijker wordt, is goede begeleiding noodzakelijk. Uitgewezen
asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang.
ZORGEN MET STEUN
GroenLinks wil van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Dat betekent 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 dat we accepteren dat iemand het soms niet gelijk zelf redt. We zetten vooral in op
preventie van ziekte, zorg door zelfredzaamheid, een gezonde leefstijl en sociale samenhang te
bevorderen. En we ondersteunen de Mantelzorgers in hun belangrijke taak. Zorg heeft namelijk een
doel en ook hier gaat het om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. De gemeente trekt hiervoor,
zo nodig, ook haar eigen portemonnee. Mensen met een beperking, een chronisch - of een
psychosociaal probleem ontvangen op die manier passende zorg en ondersteuning, Ze kunnen aan
de samenleving blijven meedoen en thuis blijven wonen.
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REKENING HOUDEN MET DIEREN
In een groene en sociale gemeente wordt er rekening gehouden met dieren. Dieren zijn levende
wezens waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat geldt voor huisdieren en paarden en voor
landbouwdieren die worden gebruikt voor de voedselproductie. De intensieve veehouderij heeft zich
ontwikkeld tot een industrie waar zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd. Daar willen we van
af, want dit leidt tot veel dierenleed, milieuvervuiling en gevaar voor onze gezondheid. Dronten biedt
dus geen ruimte meer aan nieuwe veehouderijen of aan de uitbreiding van bestaande
veehouderijen. Dierenwelzijn is volgens GroenLinks dan ook geen sluitstuk, maar het startpunt voor
beleid waarmee de gemeente serieus rekening moet houden. GroenLinks is tegen de jacht. Binnen
de gemeentegrenzen is geen enkele reden die het afschieten van vogels en dieren rechtvaardigt.

RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN / STATUSHOUDERS
BIBLIOTHEEK
DIERENWELZIJN
DIVERSITEIT, EMANCIPATIE EN DISCRIMINATIE
INKOMENSONDERSTEUNING
PARTICIPATIE
PARTICIPATIEWET

SCHULDEN
SOCIAAL EN SOLIDAIR
TOEGANKELIJKHEID
VOEDSELBANK EN ANDERE HULPBANKEN
WERK
WMO
ZORG
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Wonen
OF JE NU IN EEN RIJTJESWONINGEN WOONT OF IN EEN APPARTEMENT, IN EEN NET OPGELEVERDE
NIEUWBOUWWONING OF EEN GEMEENTELIJK MONUMENT MET GESCHIEDENIS, IN EEN RUSTIGE
WIJK OF IN HET LEVENDIGE CENTRUM. IEDEREEN ZOEKT EEN WONING DIE BIJ ZIJN OF HAAR
WOONWENSEN PAST. GROENLINKS WIL RUIMTE BIEDEN AAN VERSCHILLENDE WOONWENSEN EN
NIEUWE WOONVORMEN. EN WIE EEN GESCHIKTE WONING HEEFT GEVONDEN, MOET DAAR
NATUURLIJK KUNNEN BLIJVEN ONDANKS LEEFTIJD OF EVENTUELE BEPERKING. OOK STUDENTEN
EN ARBEIDSMIGRANTEN HEBBEN GESCHIKTE HUISVESTING NODIG. WE ZOEKEN VOOR HEN NAAR
GESCHIKTE PLEKKEN IN OVERLEG MET BUURTBEWONERS, EN VERHUURDERS.

BETAALBAAR WONEN
Betaalbaar wonen wordt steeds lastiger door de krappe woningmarkt. GroenLinks
Dronten wil ruimte geven voor de bouw van nieuwe woningen, maar
projectontwikkelaars niet de vrije hand geven in welke woningen er worden gebouwd. Zo is er te
weinig sociale woningbouw voor starters of voor gezinnen met een kleine portemonnee. Ook
moeten we huizen bouwen voor de groep mensen die te veel verdienen voor een sociale
huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen.
GroenLinks Dronten zet in op geluk door:
•
•
•
•

Op iedere uitbreidingslocatie voor diverse groepen te bouwen
Woonwensen en financiële draagkracht daarvoor actief te onderzoeken
Een vastgesteld minimum aan bestaande – en nieuw te bouwen sociale huurwoningen
voor te schrijven
Een antispeculatie beding en zelfbewoningsplicht bij de aankoop van een woning in te
stellen

ALTERNATIEVE WOONVORMEN
Rijtjeswoningen, appartementen, twee-onder-een kappers, villa’s… het aanbod van huizen in onze
dorpen is breed, maar wat ons betreft niet breed genoeg. We willen ruimte bieden aan verschillende
woonwensen en nieuwe woonvormen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van mantelzorgwoningen
en Tiny Houses. Ook zien we graag pilots met flexwonen. Bovendien kunnen deze alternatieve
woonvormen de bestaande huizenmarkt ontlasten.
ENERGIETRANSITIE
We zijn op weg naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat we het milieu zo min mogelijk
willen belasten en zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Onze woningen zijn
daarbij belangrijk. Bij alle nieuwbouw in Dronten gaan we rekening houden met duurzaamheid. We
gaan uit van circulair bouwen, waarbij we zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen
door hergebruik van materialen. We plaatsen zonnepanelen, laten een gasaansluiting weg en zoeken
naar alternatieve energiebronnen. Maar hoe groen die zonnewindenergie ook is, je moet er toch
zuinig mee zijn. Al is het alleen maar vanwege je eigen energierekening. Gebouwen zijn
tegenwoordig uitstekend te isoleren en dat moet dan ook vooral gaan gebeuren. Hierbij hebben we
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speciale aandacht voor bestaande bouw. De gemeente stelt de eerste wijkuitvoeringsplannen op en
neemt de regie in het verduurzamen van de bestaande woningen zodat ze uiteindelijk van het
aardgas af kunnen. Hierbij werk de gemeente nauw samen met de woningcorporaties en de
netbeheerder. Voor particuliere woningeigenaren worden totaalconcepten voor verduurzaming van
hun woning ontwikkeld door (zoveel als mogelijk) Flevolandse bedrijven in samenwerking met het
energieloket. Zo willen we ambitie brengen in de energietransitie, zonder de betaalbaarheid ervan
voor inwoners uit het oog te verliezen. Juist de mensen die moeite hebben hun gasrekening te
betalen moeten we als eerste door de transitie helpen. Hier past geen afwachtende houding. Hier
past een actief beleid: de buurt in, in gesprek met mensen en samen de ideeën, mogelijkheden en
alternatieven onderzoeken. Hier past een uitgestoken hand van de overheid om energiearmoede te
voorkomen. Ook financieel.
VERBONDENHEID IN DE BUURT
Wonen draait natuurlijk niet alleen om stenen. We wonen namelijk niet alleen in een
huis, maar ook in een straat, in een buurt, in een wijk en in een dorp. Ook daar willen we
ons thuis voelen. Daar willen we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Inwoners die actief
zijn in hun buurt voelen zich verbonden met de buurt en met elkaar. Buurt- en wijkcomités krijgen
wat GroenLinks betreft een eigen wijkbudget.
GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•
•
•

Actieve aanwezigheid in de buurt van jongerenwerk, sociaal werk en buurtsportcoaches
Wijkgerichte budgetten beschikbaar te stellen voor activiteiten
Informele ontmoetingsplekken in de buurt te creëren
Buurtgericht samen te werken met partners op het gebied van wonen, zorg en sociale
thema’s
Een ‘buurtbudget’ van 10 euro per huishouden in te stellen en mensen zo zelf regie en
inspraak te geven in de activiteiten of voorzieningen in hun buurt

ER IS GEEN AFVAL IN EEN CIRCULAIRE GEMEENTE
Afval is eigenlijk een grondstof. Daarom zet GroenLinks in op een circulaire economie waar alle
reststromen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Afval scheiden is daar een belangrijk onderdeel
van. En afval scheiden loont! We stimuleren het hergebruik van ‘oude spullen’ in nauwe
samenwerking met kringloopwinkels in de gemeente. Daarnaast willen we dat mensen die minder
afval produceren ook minder betalen. De gemeente voert daarom een gedifferentieerd tariefsysteem
(diftar) in op basis van gewicht en volume. Dat is eerlijk en houdt rekening met het afvalgedrag van
individuele huishoudens. Scheid je je afval goed en bied je minder aan, dan betaal je ook minder.
Mensen die om medische redenen gedwongen zijn meer afval te produceren door moeten geen
financiële nadelen ondervinden bij invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem. We willen
voorkomen dat inwoners steeds meer afval krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is de invoering van
de JA-JA-sticker naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel. Buurten die de aanpak van zwerfafval
georganiseerd willen aanpakken krijgen daarvoor ondersteuning van de gemeente.
RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
AFVAL
ARBEIDSMIGRANTEN
DUURZAAM BOUWEN
HONDENBELASTING

STUDENTENHUISVESTING
VERLICHTING
VOEL JE THUIS
WATERBEHEER
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Opgroeien
ALLE KINDEREN HEBBEN RECHT OP EEN GOEDE START. DAT BEGINT BIJ EEN VEILIGE THUISBASIS EN
KINDEROPVANG DIE KWALITATIEF HOOGWAARDIG IS. HET BEGINT MET GOED ONDERWIJS DAT
MOEILIJKHEDEN SIGNALEERT EN AANPAKT EN INDIVIDUELE TALENTEN DE RUIMTE GEEFT. ALS
KINDEREN OPGROEIEN IN ARMOEDE, STAAN ZIJ DIRECT AL ACHTER. WIJ WILLEN DE ‘OVERERVING’
VAN ARMOEDE VOORKOMEN DOOR GOED PREVENTIEF BELEID. EEN RUIM MINIMABELEID MAAKT
DAAR DEEL VAN UIT, MAAR VOORAL OOK HET ONDERSTEUNEN VAN DE OUDERS BIJ ALLE
ASPECTEN VAN OPVOEDING. ELK KIND MOET KUNNEN SPORTEN EN LID ZIJN VAN DE BIBLIOTHEEK.
ELK KIND MOET ZICHZELF KUNNEN EN DURVEN ZIJN. EN ELKE JONGERE MOET MEE KUNNEN
DENKEN OVER WAT HET BETEKENT OM JONG TE ZIJN IN DRONTEN.

EEN KRACHTIGE JEUGD(ZORG)
Als we het hebben over een krachtige jeugd, dan hebben we het over kinderen en
jongeren die stevig geworteld zijn en hun vleugels uit durven slaan. Die mee mogen doen
vanuit een stevige basis. Op hun school, in hun buurt, in hun gezin en in onze gemeente. Waar dat
om wat voor reden ook niet lukt, waar die stevige basis ontbreekt, waar zorgen zijn… daar zet
GroenLinks volop in op preventie. Niemand zit te wachten op kortdurende projecten en
activiteiten. Investeren in preventie is een langdurige investering. Zeker als we het hebben over
onze jeugd. GroenLinks wil een goede signalering en snel ingrijpen als dat nodig is. Wij vinden een
brede, gezinsgerichte aanpak van problematiek belangrijk. Waarbij aandacht is voor álle
problemen. Dit vraagt om goede samenwerking tussen alle relevante organisaties, zo min mogelijk
bureaucratie en onnodige administratie. GroenLinks wil geen aanbestedingen op dit terrein, want
organisaties zijn geen concurrenten. Organisaties die zich inzetten om jongeren op school of elders
steviger in hun schoenen te laten staan ondersteunen we.
GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•
•

De nadruk te leggen op preventie, in de meest brede zin van het woord
Jongeren mee te laten praten over beleid in een jeugdraad die als klankbord fungeert voor
politiek en ambtenaren
De website ‘jong in Dronten’ op te laten zetten voor en door jongeren
Jongerenwerk een actieve rol in het onderwijs te geven

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
We willen onderwijs dat voor iedereen, ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond, optimale
kansen biedt om zich breed en maximaal te kunnen 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. Extra
aandacht vragen de leerlingen die tijdelijk verblijven op de basisschool De Vlieger bij het
asielzoekerscentrum. Deze leerlingen zijn extra kwetsbaar omdat hun leven met onvoorstelbare
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onzekerheden omgeven is. Het Dronter onderwijs betrekt deze leerlingen actief bij gezamenlijke
sportdagen of andere activiteiten.
SCHOLEN DIE PASSEN BIJ DE TIJD
Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon,
veilig, comfortabel en groen. Schoolgebouwen worden voorzien van zonnepanelen en zijn waar
mogelijk energie-neutraal. Scholen 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. Schoolpleinen worden groen
ingericht, en krijgen schoolmoestuinen.
LEKKER NAAR BUITEN
Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. GroenLinks wil de
natuur dichterbij kinderen brengen. Op hun schoolpleinen, in de speeltuinen of door simpelweg de
bossen en bosjes die we al hebben aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijk om te struinen, hutten te
bouwen en te geo-cachen. Aantrekkelijk voor biologielessen, bomen klimmen en om op
ontdekkingstocht te gaan. We zien kinderen graag over sloten springen, beestjes zoeken en
verstoppertje spelen. Kinderen hebben maar weinig nodig, de natuur is van zichzelf uitdagend
genoeg. We moeten die alleen toegankelijker maken en dichterbij halen.

RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
JEUGDZORG

ONDERWIJS
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Vrije tijd
DRONTEN IS EEN GROENE GEMEENTE MET RUIME BOSSEN EN RANDMEREN, PRETTIG OM IN TE
WANDELEN, FIETSEN OF OP EEN ANDERE MANIER TE RECREËREN. GA MAAR EENS OP JE RUG IN
HET GRAS LIGGEN MIJMEREN, GA VRUCHTEN PLUKKEN IN HET BOS. GA VOETBALLEN IN HET
NOABERPARK EN (VEGETARISCH?) BUURT BARBECUEËN OP DE GREENTE. GA NAAR HET
WIJLANDFESTIVAL IN HET WISENTBOS EN GA EENS WANDELEN OP ROGGEBOTSTAETE AAN DE
VOSSEMEERDIJK. KUNST EN CULTUUR KUNNEN VERRASSEN, STIMULEREN EN INSPIREREN; ZE
VERRIJKEN HET LEVEN EN SPORTEN IS NIET ALLEEN LEUK, MAAR BIEDT OOK ONTSPANNING VOOR
JONG EN OUD.

SPORT EN SPEL TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
GroenLinks wil een gemeente die zorgt voor kwalitatief goede sportvoorzieningen (sportvelden,
zwembad, sporthallen) met een goede spreiding over de gemeente. Daarbij kijken we naar wat er op
verschillende plaatsen nodig is. De gemeente ondersteunt de sportverenigingen, zowel financieel als
inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij het werven van vrijwilligers. Want wie zich vrijwillig inzet bij een
sportvereniging helpt niet alleen de vereniging verder maar doet ook nieuwe sociale contacten op.
Met subsidie houden we de sport betaalbaar en breed toegankelijk. Dat is belangrijk, want sporten is
gezond. GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven
om te gaan sporten. De gemeente, buurtsportcoaches en verenigingen spelen hierbij een belangrijke
rol. Sportverenigingen stimuleren we om voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
een aangepast sportaanbod te leveren en leden te werven op het asielzoekerscentrum.
RECREATIE IN BOSSEN EN OP STRANDEN
De gemeente Dronten is mooi genoeg om lekker te kunnen recreëren. Er zijn bossen, stranden en
aangename fietspaden. De stranden en voorlanden hebben onderhoud nodig om aantrekkelijk te
blijven. Projecten als in het Rivierduingebied bij Swifterbant, het Greppelveld bij Elburg en het
Torenbosje aan de Oudebosweg verdienen het om gestimuleerd te worden.
VERBINDING MET DE NATUUR
Groen maakt gelukkig. Gelukkig is er bij de ontwikkeling van onze dorpen veel groen
gepland en gerealiseerd. Elk dorp heeft een eigen dorpsbos en iedere wijk ligt ingesloten
in een brede rand van bomen en struiken. Toch kan er meer met die bossen. Schoolklassen kunnen
er biologielessen krijgen, kinderen kunnen er in bomen klimmen, er weer uit vallen en als iemand
een theeschenkerij wil beginnen of een observatiehut wil plaatsen kan dat best een goed idee zijn.
GroenLinks wil groene structuren behouden en versterken, ook binnen de bebouwde kom. Bij de
inrichting van nieuwe wijken hebben we aandacht voor uitdagende speelplekken,
avonturenbossen en waterpartijen waar geschaatst kan worden vlakbij huis. Zo ontstaat er ruimte
voor insecten, vogels, kleine zoogdieren in bermen, parken, bossen en (nieuwe) wijken. Maar zo
verbinden we onze inwoners ook steeds sterker met de natuur. We zien bossen voor ons waar je
fruit en noten kunt plukken, waar het zoemt in de bloemenweiden en bloemenbermen, waar er
ruimte is voor recreatie en educatie.
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GROENLINKS ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk (eetbaar) groen voor mens en dier te creëren
De natuur de wijken in te halen
Informele speelplekken in het bos te creëren
Het Wisentbos te verbinden met het Lage Vaart bos door middel van een brug
De ontwikkeling van het dierenpark in Dronten tot groen centrum van het dorp, met
biologieles in de stal en geschiedenis in de pioniersbarak

STERKE CULTURELE SECTOR
Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving. 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. Er is een belangrijke taak weggelegd voor het kunstonderwijs. GroenLinks stimuleert het
kunstonderwijs en moedigt scholen hierin aan. Er is in De Meerpaal een uitstekend cursusaanbod van
de Meerpaal Academie. Dit aanbod moet betaalbaar blijven zodat iedereen de kans krijgt zich op het
gebied van muziek, dans, kunst te ontwikkelen. Dronten is rijk aan kunst in de openbare ruimte en
deze kunst moeten we koesteren, trots op zijn en op passende wijze in de nieuwe wijken uitbreiden.
Evenementen als de Meerpaaldagen en het Wijlandfestival geven kleur aan de samenleving en
moeten gestimuleerd, ondersteund en behouden worden. Swifterbant is met haar archeologische
vondsten en haar ‘Swifterbantcultuur’ letterlijk wereldberoemd. Daar zijn we trots op en we zien
graag een museum over de Swifterbantcultuur in het archeologisch interessante rivierduingebied.

RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
BOSSEN EN STRANDEN
CULTUREEL AANBOD
DE MEERPAAL
FIETSEN

NATUUR
SPORT EN SPEL
WINKELHART EN CENTRA
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Blik op de toekomst
WE ZIJN LIEVER EEN GROOT DORP MET STADSE ALLURE DAN EEN KLEINE STAD MET DORPSE
NEIGINGEN. DRONTEN ÍS NAMELIJK GEEN STAD MAAR EEN DORP, NET ALS BIDDINGHUIZEN EN
SWIFTERBANT. DE BEVOLKINGSOPBOUW EN DE MENTALITEIT ONDERSCHRIJVEN DAT. DE WERELD
OM ONS HEEN IS ECHTER IN BEWEGING. TOT IN DEN HAAG WORDT GESPROKEN OVER DE GROEI
VAN ONZE DORPEN OM HET HOOFD TE KUNNEN BIEDEN AAN WONINGNOOD. EN DAT IS NIET HET
ENIGE DAT WE OP ONS AF ZIEN KOMEN. ZO HEBBEN WE TE MAKEN MET KLIMAATVERANDERING,
EEN MOBILITEITSTRANSITIE, DE ACHTERUITGANG VAN ONZE BIODIVERSITEIT EN EEN ENORM
STIKSTOF PROBLEEM. MAAR ALS WIJ ONZE BLIK OP DE TOEKOMST RICHTEN DAN ZIEN WE EEN
DRONTEN DAT DIT AANPAKT EN AAN KÁN.

EEN GROENE EN DONKERE OPENBARE RUIMTE
Ons openbare groen is waardevol en moeten we behouden en verrijken. Dat betekent dat we dit
alleen nog maar bebouwen voor sociaalmaatschappelijke doeleinden. En pas als het echt niet anders
kan. Groen draagt namelijk bij aan een rustige uitstraling en is belangrijk voor het behoud van veel
diersoorten in en om de dorpen, zoals vlinders, vogels, vossen en vleermuizen. Groen is belangrijk
om het hoofd te bieden aan klimaatverandering en voor de beleving van onze woonomgeving.
Bestrating en verharding van de openbare ruimte houden we beperkt. Een zachte ondergrond maakt
het mogelijk dat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen. We verwijderen onnodige
verlichting en gaan lichtvervuiling tegen en vragen ondernemers en onze inwoners dit ook te doen.
Het toepassen van dynamische straatverlichting dat op rustige momenten in de nacht geheel of deels
wordt uitgeschakeld heeft daarbij de voorkeur. Donkere nachten zijn belangrijk voor het welzijn van
mens en natuur.
RIJDEN, FIETSEN, TREINEN, BUSSEN EN VLIEGEN
Zonder de auto kan onze maatschappij niet functioneren. Dit geldt zeker in het buitengebied van
Dronten, dus voor noodzakelijk (liefst elektrisch) autoverkeer moet altijd ruimte blijven. Tegelijk
worden de nadelen van het toenemende autoverkeer steeds duidelijker zichtbaar. GroenLinks wil
daarom meer aandacht voor andere vormen van vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Om
de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken zetten we in op het verbeteren van
faciliteiten. Voor de fiets kun je denken aan het verbeteren en uitbreiden van het (recreatieve)
fietspadennetwerk, het geven van voorrang aan fietsers bij het oversteken van 50 kilometer wegen
en het verbeteren van de parkeervoorzieningen. We zetten ons hierbij ook volop in voor mensen met
een beperking die gebruik maken van hulpmiddelen zoals een scootmobiel. We stimuleren het
gebruik van de elektrische fiets als vervanger van de auto en plaatsen meer oplaadpunten. Ook
stimuleren we het gebruik van de elektrische deelauto. Ook wil GroenLinks dat de gemeente in
samenwerking met andere organisaties zoals Wandelnet en de Provincie Flevoland het
wandelknooppuntennetwerk gaat ontwikkelen. Weggebruikers zijn gewoontedieren, door middel
van mobiliteitsmanagement proberen we de keuzes van individuen te beïnvloeden. Om bijvoorbeeld
het autogebruik bij het naar school brengen van kinderen te ontmoedigen, faciliteren we het gesprek
tussen scholen en ouders. Ook bij de grotere werkgevers zien we dit als een kansrijke benadering en
wat te denken van de gemeentelijke organisatie.
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GroenLinks Dronten is tegen een verdere uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Als enige partij
geeft GroenLinks zowel in de gemeenteraad, als in Provinciale Staten en de Tweede Kamer al jaren
aan de luchthaven voor onze gemeente enkel herrie, stank en geluidsoverlast zal betekenen.
REGIE OVER HET KLIMAATVRAAGSTUK
Het klimaat is het grootste bestuurlijke vraagstuk in Nederland. Dronten heeft de gelukkige situatie
klimaatneutraal te zijn. Dat komt de gemeente door alle windmolens (letterlijk) aanwaaien. Om de
klimaatafspraken uit het nationaal Klimaatakkoord te halen moet de ambitie van de gemeente
Dronten omhoog naar een ‘energieleverende gemeente’ en gaan we inzetten op CO2-reductie van
55% in 2030. Dat kan de gemeente alleen sámen met inwoners, instellingen en ondernemers
realiseren. De overgang naar van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals
zonne- en windenergie heeft namelijk grote gevolgen voor de leefomgeving van mensen. Het ruime
buitengebied van Dronten is prima geschikt voor plaatsing van windmolens en zonneparken, mits
deze goed inpasbaar zijn in het landschap. Daarnaast stimuleert de gemeente zonnepanelen op
(grote) daken en andere locaties. We ondersteunen sportclubs en scholen bij de verduurzaming van
hun gebouwen. De gemeente neemt regie over het klimaatvraagstuk en maakt de overgang naar
duurzame energie en de Regionale Energie Strategie onderdeel van omgevingsplannen. Net als
klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging en het tegengaan van verstening. Bovendien
wordt dit zoveel mogelijk geïntegreerd en gecombineerd met andere maatschappelijke opgaven. 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.
PASSENDE GROEI VAN DRONTEN
GroenLinks ziet kansen in de groei van onze gemeente, maar we willen dat onze inwoners
zich thuis blijven voelen. Wat ons betreft groeien de bestaande dorpen dus maximaal
dertig procent ten opzichte van de bestaande (geplande) situatie. Vooral Biddinghuizen en
Swifterbant verdienen deze groei, die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het versterken van
de voorzieningen. Om het karakter van onze dorpen te kunnen bewaren vinden we dat er grenzen
aan de groei zitten. Het ontstaan van een kleine nieuwe kern kan daarom best bespreekbaar zijn.
Ook in onze samenleving moet bij groei worden geïnvesteerd, de opgave is groter dan het bouwen
van woningen alleen. Nieuwe wijken moeten ruimte hebben voor kinderen om te spelen in de
natuur. Er moet ruim kunst in de openbare ruimte komen. Verenigingsleven moet worden
versterkt en bewonersinitiatieven ruim kunnen worden ondersteund om de nieuwe dorpsgenoten
te leren kennen en in de gemeenschap te kunnen opnemen.
GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•

Ruimte te bieden voor groei, zonder het karakter van onze gemeente uit het oog te
verliezen
Inwoners van onze dorpen nadrukkelijk een stem te geven in de gewenste groei
Investeringen in de gemeenschap als harde eis te stellen bij groei

NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
Natuur inclusief bouwen zien we als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk. En dat
gaat verder dan een nestkastje aan de gevels. Het gaat om de groenblauwe structuren van de wijk
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voor mens en dier. Daar vanaf het begin over nadenken kan oplossingen bieden voor
klimaatvraagstukken (wateroverlast, hittestress), maar ook voor gezondheid van de toekomstige
bewoners en biodiversiteit.

EEN COMPACT WINKELHART
GroenLinks wil naar een compact winkelhart in Dronten, waarbij winkels aan de randen een andere
bestemming krijgen. De parkeerplaatsen die het dichtst bij de winkels liggen moeten bestemd zijn
voor mensen met een beperking en voor elektrische auto's. De stallings- en oplaadmogelijkheden
voor fietsen worden uitgebreid. Hiermee stimuleren we duurzame mobiliteit.

TOENAME ZINVOL WERK
De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Die wordt vooral bepaald
door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Dat wil niet zeggen
dat de gemeente moet wachten op wat ondernemers doen. GroenLinks wil 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 en het
onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Focus bij het aantrekken van nieuwe
bedrijven ligt op sectoren die zorgen voor de banen van de toekomst.
BIOLOGISCHE LANDBOUW
De ruimte tussen onze dorpen is voor onze agrarische ondernemers, de boeren, en dat levert per
seizoen een andere kijk op. Biologische landbouw groeit en bloeit. GroenLinks is van mening dat de
overheid, en dus ook het gemeentebestuur, dit moet stimuleren. Dronten neemt een bijzondere
positie in de biologische landbouw in. Al jaren zijn de meeste biologische landbouwbedrijven van
Nederland in onze gemeente gevestigd. De oudste school voor Biologisch-Dynamische landbouw, de
Warmonderhof, is in Dronten gevestigd. Aan de Aeres Hogeschool wordt meer en meer onderwezen
in duurzame vormen van landbouw. Dat onderwijs en onderzoek in de landbouw in Dronten hand in
hand gaan stimuleren we graag als gemeente. Onderzoekers en laboratoria die een bijdragen willen
leveren aan verdere verduurzaming van de landbouw geven we in Dronten graag de ruimte. We zien
bijvoorbeeld graag de bollenteelt verduurzamen. We zijn trots op de vele initiatieven op het gebied
van natuur inclusieve landbouw, zoals bijvoorbeeld het eetbare landschap van Roggebotstaete. Die
trots willen we delen door de productie en consumptie van streekproducten te stimuleren. Dronten
is een epicentrum van biologische landbouw en die ondernemers moeten hun producten lokaal
kunnen afzetten.
RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
AUTO
BANEN VAN DE TOEKOMST
BIOLOGISCHE LANDBOUW
DUURZAME SAMENLEVING
GROEI VAN DRONTEN

KLIMAAT- EN ENERGIEBELEID
LUCHTHAVEN LELYSTAD
OPENBAAR VERVOER
ONDERNEMERS
VERVOER
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De gemeente en haar inwoners
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. GROENLINKS STELT VERTROUWEN
EN SAMENWERKING CENTRAAL IN DE OMGANG MET INWONERS EN BEDRIJVEN. WE GAAN ER VAN
UIT DAT MENSEN DEUGEN, GOEDE INTENTIES EN GOEDE IDEEËN HEBBEN. WE MAKEN HET
EENVOUDIG OM GEBRUIK TE MAKEN VAN (SOCIALE) VOORZIENINGEN, VRAGEN DE SAMENLEVING
VROEG AAN TAFEL BIJ RUIMTELIJK EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN EN STELLEN ALTIJD
DE MENS CENTRAAL.

DIENSTVERLENING EN OPENHEID
In de dienstverlening van de gemeente staat een vriendelijke klantgerichtheid voorop. Dit zit in het
DNA van de medewerkers. Vragen worden snel en adequaat beantwoord. Het motto hierbij is
‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’. Inwoners moeten altijd in de gelegenheid worden
gesteld vragen persoonlijk toe te lichten. De gemeente communiceert open en eerlijk met haar
inwoners in begrijpelijk Nederlands en met veel beeldmateriaal. Op de gemeentelijke website is alle
actuele overheidsinformatie voor iedereen gemakkelijk te vinden, de digitale dienstverlening voor
inwoners en bedrijven wordt verbeterd. De gemeente streeft naar maximale openbaarheid van
gegevens. De overheid is van ons allemaal en heeft voor haar eigen inwoners geen geheimen. Alleen
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.
ZEGGENSCHAP OVER DE EIGEN OMGEVING
Stel je eens voor dat bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisatie sámen de schouders zetten onder problemen, knelpunten of innovatieve
ideeën. Mensen geven zelf aan waar de knelpunten zitten, wat mogelijke oplossingen zijn, wat ze
daar aan kunnen bijdragen en hoe ze de handen ineen kunnen slaan. Op zoek naar oplossingen,
kansen, samenwerking, verbondenheid, trots en commitment voor de lange termijn. GroenLinks
Dronten wil inwoners zeggenschap geven over hun eigen omgeving. De gemeente stelt zich, met
de komst van de omgevingswet, meer en meer op als facilitator en geeft mensen een rol in de cocreatie van hun eigen leefomgeving.
GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•

Uit te gaan van inwonerslogica in plaats van gemeentelogica
Te vertrouwen op de goede ideeën van onze inwoners
Invloed te geven op de eigen omgeving

FINANCIEEL GEZOND
GroenLinks staat in algemene zin een cultuur van soberheid voor: verantwoord omgaan met
gemeenschapsgeld. GroenLinks wil een overgang naar een duurzame samenleving bewerkstelligen.
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Duurzaam in sociaal, ecologisch en economisch opzicht. Bij besluitvorming over besteding van
middelen zal dit altijd een uitgangspunt zijn. Een andere leidende afweging bij het besteden van geld
is dat mensen in een kwetsbare positie altijd moeten kunnen rekenen op de gemeente voor
noodzakelijke hulp, onafhankelijke van eventuele rijksbudgetten. Een belangrijk derde punt is het
voorzieningenniveau in alle dorpen, als daar winst te halen is zal GroenLinks dat zeker niet nalaten.
OPEN EN TOEGANKELIJK: EEN MENSELIJK BESTUUR DICHTBIJ
We willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en
ondernemers. Dat betekent dat we graag een open en toegankelijke bestuursstijl van de
gemeente zien, waarbij de gemeente bij haar plannen zoveel mogelijk de inwoners en de
maatschappelijke organisaties betrekt. We willen horen wat u denkt en vindt, we nodigen u uit. Of
u nodigt zichzelf uit, ook dan gaan we graag het gesprek aan. In ons ideaal staan betrokken
inwoners en een verantwoordelijke overheid samen aan de lat voor een prettige leefomgeving.
Initiatieven van buurten en organisaties wil GroenLinks, als ze passen binnen de gemeentelijke
doelen, ondersteunen en stimuleren. GroenLinks zet zich 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.
GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:
•
•
•

Een open en toegankelijke bestuursstijl waarbij we in contact staan met inwoners
Beleid te toetsen op de bijdrage aan het geluk van inwoners
Te zoeken naar compromissen waarbij we een stap verder kunnen komen

RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE
FINANCIËN

GEMEENTE EN DEMOCRATIE
TRANSPARANTIE
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Veiligheid
DRONTEN IS EEN VEILIGE GEMEENTE. EEN GEVOEL VAN VEILIGHEID EN VERTROUWEN IN
DE SAMENLEVING DRAAGT BIJ AAN GELUK VAN ONZE INWONERS. MAAR WE MOETEN
NIET NAÏEF ZIJN. OOK IN ONZE GEMEENTE GEBEUREN DINGEN DIE HET DAGLICHT NIET
VERDRAGEN. GROENLINKS WIL DAT DAARTEGEN WORDT OPGETREDEN, MAAR OOK DAT
ER WORDT GEKEKEN NAAR DE VOEDINGSBODEM VOOR CRIMINEEL GEDRAG. WANT
VOORKOMEN IS BETER DAN HANDHAVEN EN VERVOLGEN.

TOEGANKELIJK ‘BLAUW’ OP STRAAT
Een gevoel van veiligheid wordt versterkt als je weet waar je moet zijn als er iets aan de
hand is. Politie en toezichthouders moeten bereikbaar en benaderbaar zijn voor al onze
inwoners, met welke vraag of probleem ze ook zitten.
GroenLinks zet in op geluk door:
•
•
•

Wijkagenten zichtbaar aanwezig en goed bereikbaar te laten zijn in hun eigen wijk
Toezichthouders zichtbaar en handhavend op te laten treden in de openbare ruimte.
Een ‘knop’ op eerste pagina van de gemeentelijke website toe te voegen naar een
pagina waar ‘noodnummers’ staan van alle maatschappelijke partners, als OFW,
steunpunt mantelzorg, MDF, Coloriet, GGZ-zorg etc. die dag en nacht beschikbaar zijn
voor acute nood die niet voor de politie is.

ONDERMIJNING
Georganiseerde misdaad is een toenemend probleem. Ook in onze gemeente. Hennepteelt en
drugslabs zorgen voor overlast en onveiligheid in buurten en bedrijventerreinen. GroenLinks wil
voorkomen dat jongeren in het criminele (drugs)circuit terecht komen. Witwassen zorgt voor
oneerlijke concurrentie voor ondernemers die zich wel aan de regels houden. GroenLinks is daarom
voorstander van het proportioneel en zichtbaar inzetten op de aanpak van ondermijning zoals het
invoeren van vestigingsvergunningen bij kwetsbare op afwijkende branches. Samen met het OM
wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van ontnemingsmaatregelen die criminelen zichtbaar raken,
zoals het in beslag nemen van dure auto’s en luxe goederen.
LEVEN WEER OP DE RAILS
Ook onze samenleving kent misdadigers, mensen die de fout in zijn gegaan en daarvan de gevolgen
moeten dragen. GroenLinks wil dat de gemeente hen niet aan hun lot overlaat. Om herhaling te
voorkomen en het leven weer op de rails te zetten wordt door maatschappelijke partners goede
nazorg geboden, waarbij gezocht wordt naar de oorzaken van het crimineel gedrag zoals schulden of
gebrek aan perspectief.

18

VRIJWILLIGE HULPDIENSTEN
Het voelt vanzelfsprekend dat de brandweer komt bij nood of dat de EHBO en Rode Kruis er zijn
tijdens Meerpaaldagen of avondvierdaagse. Toch draaien deze organisaties op vrijwilligers in onze
gemeente en is het niet zo vanzelf sprekend dat deze hulp altijd beschikbaar is. GroenLinks wil dat de
gemeente deze vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje zet en faciliteert bij het mogelijk maken van hun
belangrijke werk.
OPENBARE ORDE
Bij handhaving van de openbare orde zetten gemeente en burgemeester in wat nodig is. Maar zijn ze
terughoudend met maatregelen die inbreuk maken op (grond)rechten zoals cameratoezicht,
samenscholings- en gebiedsverboden of het preventief fouilleren.

RELEVANTE STANDPUNTEN ONLINE
BRANDWEER
DRUGS

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
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Standpunten
In dit verkiezingsprogramma hebben we onze visie op onze samenleving beknopt uitgewerkt. Een
samenleving is echter continu in beweging, dus zullen we soms nieuwe of uitgebreidere antwoorden
moeten vinden op de vragen die zich voordoen. Bovendien staan we altijd open voor goede ideeën.
Daarom kun je onze actuele standpunten ook vinden op dronten.groenlinks.nl.

AFVAL
ARBEIDSMIGRANTEN
ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN / STATUSHOUDERS
AUTO
BANEN VAN DE TOEKOMST
BIBLIOTHEEK
BIOLOGISCHE LANDBOUW
BOSSEN EN STRANDEN
BRANDWEER
CULTUREEL AANBOD
DE MEERPAAL
DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE
DIERENWELZIJN
DIVERSITEIT, EMANCIPATIE EN DISCRIMINATIE
DRUGS
DUURZAAM BOUWEN
DUURZAME SAMENLEVING
FIETSEN
FINANCIËN
GEMEENTE EN DEMOCRATIE
GROEI VAN DRONTEN
HONDENBELASTING
INKOMENSONDERSTEUNING
JEUGDZORG

KLIMAAT- EN ENERGIEBELEID
LUCHTHAVEN LELYSTAD
NATUUR
ONDERWIJS
ONDERNEMERS
OPENBAAR VERVOER
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
PARTICIPATIE
PARTICIPATIEWET
SCHULDEN
SOCIAAL EN SOLIDAIR
STUDENTENHUISVESTING
SPORT EN SPEL
TOEGANKELIJKHEID
TRANSPARANTIE
VERLICHTING
VERVOER
VOEDSELBANK EN ANDERE HULPBANKEN
VOEL JE THUIS
WATERBEHEER
WERK
WINKELHART EN CENTRA
WMO
ZORG

Scan deze code met de camera
op je telefoon en lees al onze
standpunten online:
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Resultaten
Deze raadsperiode voert GroenLinks Dronten ook actief duurzaam en sociaal beleid. Onderstaand
een overzicht van onderwerpen waarmee we in de gemeenteraad succes hebben behaald. Deze
zijn een bewijs dat groen en sociaal daadwerkelijk werkt!
GELUK ALS UITGANGSPUNT IN DE BEGROTING
Met een ‘Motie van geluk’ heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de kadernota 2020 gevraagd
om geluk van inwoners een plek te geven in de begroting. Zo komen de mensen áchter de cijfertjes
weer in beeld en doorbreken we de jacht op economische groei. Meer is namelijk niet altijd beter,
groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld. In de begroting 2021 is voor het
eerst een paragraaf 'geluk' opgenomen.
'OVERSCHOT' RENOVATIEBUDGET GEMEENTEHUIS NAAR MFC SWIFTERBANT
Op initiatief van GroenLinks stemde de gemeenteraad unaniem in het het voorstel om het geld dat is
overgebleven na de renovatie van het gemeentehuis te reserveren voor de bouw van het MFC
Swifterbant. In dat project bestaat een financieel probleem vanwege de gestegen bouwkosten.
UITBEREIDING RECREATIEF FIETSNETWERK
GroenLinks pleit al jaren voor het verder verbeteren en uitbreiden van de recreatieve fietsroutes
door onze gemeente. Op voorstellen van de fractie is het netwerk uitgebreid met routes achterlangs
Walibi en de Spijkvijver.
ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET ZICHTBAAR IN HET GEMEENTEHUIS
Op voorstel van GroenLinks is in de verbouwde raadzaal Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar
gemaakt. Daarin ligt het discriminatieverbod vastgelegd. Maar het is ook een permanente
herinnering aan ons allen om de grondwet te koesteren.
GROEN FLEVOMANEGE BLIJFT OVEREIND NA HERONTWIKKELING
GroenLinks heeft bij de planvorming rondom de Flevomanege extra richtlijnen groen meegegeven,
waardoor het bestaande groen gewaarborgd is en nieuwe elementen worden toegevoegd zoals
natuurbelevingsplekken in de wijk.
HANZEKWARTIER WORDT DUURZAAM VISITEKAARTJE
De wijk bij de haven wordt de eerste zonder gas. Bouwen gebeurt circulair en wordt speelnatuur
aangelegd die kinderen de kans geeft groen en veilig buiten in de natuur te pelen.

REGENBOOGFONTEIN VOOR INCLUSIE EN ACCEPTATIE
De fontein op het Meerpaalplein wordt op voorstel van GroenLinks standaard aangelicht in de
regenboogkleuren. Hiermee maken we duidelijk dat we kiezen voor diversiteit en inclusie en geven
we de slogan 'Dronten geeft je de ruimte' ook daadwerkelijk vorm en inhoud.
GROENE SCHOOLPLEINEN
Vanaf 2021 legt de gemeente Dronten 7.500 euro bij als scholen van grijs naar groen willen. De
gemeenteraad stemde in met het initiatiefvoorstel groene schoolpleinen van GroenLinks, waarin dit
werd voorgesteld.
INITIATIEF JA-JA STICKER
De fractie pleitte voor de invoering van een ja-ja-sticker voor reclame en diende hiervoor een
voorstel in. Daarmee moet je actief aangeven reclamefolders te willen ontvangen in plaats dat ze
ongevraagd door de brievenbus komen en je moet aangeven dat niet te willen. De gemeenteraad
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stemde daarmee (nog) niet in, maar de ja-ja-sticker is wel meegenomen in het concept grondstoffen
beleidsplan van het college.

JA-JA STICKER IN GRONDSTOFFENBELEID
Het initiatief van de fractie om een ja-ja sticker in te voeren heeft een plaats gekregen in het door het
college voorgestelde grondstoffen beleidsplan. Dit beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld
en daarmee is de ja-ja sticker onderdeel van het gemeentelijk beleid geworden.
TWEEDE TOETS VOOR AFSTOTEN KUNST
Na de verbouwing van het gemeentehuis is er minder ruimte om kunst op te slaan. Daarom heeft het
college besloten een deel van de collectie van de hand te doen. Op voorstel van GroenLinks gaat de
gemeente niet alleen een artistieke en museale toets doen, maar ook een sociaal-culturele
beoordeling voor dat kunst van de hand wordt gedaan.
1 EURO SUBSIDIE VOOR MEERPAAL
Op voorstel van GroenLinks krijgt de Meerpaal een jaarlijkse subsidie van één euro. Met deze op het
oog rare subsidie is een boekhoudkundig probleem opgelost waardoor het theater jaren lang
verlezen leed.
INWONERS KRIJGEN INVLOED OP BEGROTING
Bewoners konden in de begroting 2019 initiatieven indienen. Hiervoor stelde de raad, op initiatief
van GroenLinks 100.000 euro beschikbaar.
LUCHTHAVEN LELYSTAD
De fractie blijft de ontwikkeling rond de uitbreidingsplannen voor de Luchthaven Lelystad kritisch
volgen. Wat ons betreft gaat die luchthaven niet open. Daarom vroegen we het college opnieuw
bezwaar te maken tegen de plannen. Maar mocht de luchthaven onverhoopt toch open gaan moeten
inwoners hun schade kunnen verhalen. We vroegen het college -zonder succes- onze inwoners
daarover voor te lichten en bij te ondersteunen.
AANDACHT VOOR BESCHERMING PERSVRIJHEID
GroenLinks heeft er op aangedrongen dat journalisten die tijdens hun werk worden bedreigd
daarvan altijd aangifte moeten kunnen doen. Een goed werkende persvrijheid is van levensbelang
voor het goed functioneren van de democratie. Bedreiging van journalisten en hen het werken
onmogelijk maken is daarop een forse inbreuk die moet worden bestreden.
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