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1: Terug naar echte democratie
LD is een lokale politieke partij die een sterke democratische rechts- en verzorgingsstaat nastreeft die recht
doet aan de bevolking. De basisgedachte is dat de invloed van de inwoners groter moet worden en dat de
inwoners ook begrijpen wat er zich afspeelt in het bestuur van hun woonplaats.
Dat geeft ruimte voor een praktische benadering van de problemen waar de burgers mee te maken krijgen.
Bovendien geeft het veel vrijheid voor de lokale bestuurders van een partij als Leefbaar Dronten: er zijn geen
richtlijnen van een landelijke politieke organisatie. Hierdoor kan een partij als Leefbaar Dronten in de specifieke omstandigheden van de situatie in Dronten, op de vele terreinen van bestuur, geheel eigen ideeën ontwikkelen en een eigen weg bewandelen bij de beoordeling van een probleem of situatie. Dat biedt veel voordelen.
Leefbaar Dronten wil het voorgaande op een aantal manieren proberen te bereiken:
1) meer invloed van de burgers bij belangrijke infrastructurele (ruimtelijke ordening) beslissingen.
2) meer invloed van de inwoners bij de invulling van sociale en economische vraagstukken en overige beleidsterreinen die van invloed zijn op het welbevinden van de inwoners.
3) bevorderen van een grotere betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.
4) het meer betrekken van de inwoners en een grotere openheid bij politieke besluitvorming door besturen
op hoofdlijnen, beperken van het aantal besloten vergaderingen, voorkomen van achterkamertjespolitiek
en het in de praktijk doorvoeren van het sinds 2002 ingestelde duale stelsel (o.a. wethouders maken geen
deel meer uit van de gemeenteraad).
5) Er mag alleen sprake zijn van bestuurlijke opschaling (lees: fusie van gemeenten en provincies) als er
nadrukkelijk gekeken is naar de positie van de burgers en de afstand tot het bestuur. Bestuurlijke schaalvergroting mag alleen een onderwerp zijn als er een aantoonbaar welbevinden te verwachten is voor de
burgers, mede gebaseerd op een positief effect op de woon en werkomgeving, de economie en financiën.
Leefbaar Dronten wil met dit verkiezingsprogramma bovenstaande zaken nader uitwerken. Natuurlijk is hier
ook enig realisme op zijn plaats. Veel zaken waar wij in Dronten mee te maken krijgen, worden in Lelystad,
Den Haag en Brussel bedacht.
Het bestuur in een gemeente wordt in toenemende mate gedomineerd door politieke- ambtelijke en juridische vraagstukken uit de hogere bestuurlijke lagen. Voor een burger is het dikwijls niet meer te begrijpen.
De oorzaak is, dat de samenhang in de vraagstukken te vaak niet goed worden gecommuniceerd en bij de
mensen een gevoel van onbehagen overblijft. Dat is funest voor het dichten van de kloof tussen het bestuur
en de burger.
Hoe kunnen we proberen bestuur en bewoners dichter bij elkaar te brengen?
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Communicatie met de inwoners
Leefbaar Dronten wil graag een pleidooi houden voor een eenvoudiger taalgebruik, zo min mogelijk ambtelijk
jargon en een zodanige voorbereiding voor de commissie- en raadsvergaderingen, dat inwoners op de publieke tribune er ook iets van kunnen begrijpen, en de hoofdlijnen duidelijk zijn.
De details overvleugelen nogal eens de hoofdlijnen. Leefbaar Dronten is ervan overtuigd dat de democratische rechts- en verzorgingsstaat alleen geborgd kan worden als bestuur en burgers dichter bij elkaar komen
te staan.

Afbeelding: ..communicatie altijd erg belangrijk…..

Het is van belang dat in elk agendapunt in de commissie of raadsvergadering wordt vermeld wat de geschiedenis is van het onderwerp, welke wijzigingen eerder zijn aangebracht, welke wijzigingen van belang zijn en
waarom, waar de beraadslagingen van eerdere behandelingen zijn te vinden op de website etc.
Soms eisen de omstandigheden een besloten vergadering. Wat de LD betreft kan dit alleen als er sprake is
van persoonlijke zaken of als de openbare behandeling juridische of grote financiële consequenties heeft.
Het dualisme
Sinds 2002 kennen wij in de politiek het zogenaamde duale systeem. Vóór 2002 kenden wij het monistische
systeem, waarbij de wethouder onderdeel uitmaakte van de gemeenteraad. Een van de argumenten was dat
het bestuur (College van Burgemeester en Wethouders) en het toezicht op het bestuur (de Gemeenteraad),
teveel met elkaar verweven waren en er dus van echt onafhankelijk en effectief toezicht niet echt sprake was
en is dit politieke bestel gewijzigd. Nu is het bestuur en het toezicht met het dualisme uit elkaar getrokken en
kan het raadslid zich onafhankelijker opstellen.
Echter, dat is het ideaal: de werkelijkheid is echter anders. In veel Nederlandse gemeenten, maar ook in
Dronten zijn wethouders veelal aanwezig bij de fractievergaderingen en hebben een belangrijke inbreng.
Fractievoorzitters zitten erg dicht op het bestuur, zijn erg sturend om de coalitie niet in gevaar te brengen en
raadsleden krijgen dikwijls te weinig ruimte voor eigen inbreng en kunnen hun volksvertegenwoordigende rol
maar beperkt uitvoeren.
Leefbaar Dronten hecht aan de onafhankelijke, toezichthoudende positie van het raadslid en zal, als zij tot
het bestuur wordt gevraagd, toezien dat er een correcte toepassing is van het dualisme door de rol van het
bestuur en van het toezicht op een goede manier tot uiting te laten komen.
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2: Bedrijfsvoering gemeente Dronten
Leefbaar Dronten staat een zakelijk, efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering voor, in alle lagen van het gemeentelijk apparaat. Gestreefd wordt naar een open wijze van planvoorbereiding, gesteund door een service
gericht ambtenarenapparaat. Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat deze als vraaggestuurde service
moet worden beschouwd voor de klanten. De kosten die het gebruikmaken van de diensten met zich mee
brengen dienen primair kostendekkend te zijn, op basis van de toerekening van de kosten voor die specifieke
dienstverlening. Op deze wijze blijven de kosten transparant en per dienst inzichtelijk.

Foto: kosten toerekenen aan dienst…………..

Samenwerking of fusie?
Daar waar het in stand houden van eigen diensten te duur wordt, kan worden overwogen om in samenwerking met andere gemeenten één of meerdere diensten op te zetten, zoals er nu al een aantal functioneren.
Het verdient aanbeveling om bij samenwerking zoveel mogelijk dezelfde partners te kiezen, om zo de versnippering te voorkomen die het allemaal weer erg ingewikkeld maakt.
Leefbaar Dronten is sterk voorstander van samenwerking met andere gemeenten en de Provincie. LD wil
graag dat Dronten een zelfstandige gemeente blijft en niet wordt opgenomen in een fusie met andere gemeenten. Het is namelijk zeer de vraag of dergelijke fusies tot die kostenbesparing leiden, die tevoren wordt
verondersteld. In de praktijk blijkt dat dikwijls niet zo te zijn.
Op dit moment zijn er in de landelijke politiek discussies gaande over de provinciale en de gemeentelijke
herindeling. Op voorhand is LD van mening dat eerst maar met harde cijfers moet worden aangetoond dat dit
noodzakelijk is, en de plannen hieromtrent de sfeer uitademen van de wensen van het grootstedelijk gebied
om het ruime achterland, voor haar eigen belang, in te willen lijven.
LD hecht zeer aan de zo kort mogelijke binding en verbinding met de eigen inwoners, omwille van de sociaal
maatschappelijke samenhang en herkenbaarheid, door LD beschouwd als voorwaarden voor een leefbare
leefomgeving.
Bij de voorbereidingen voor samenwerking met andere overheidsinstellingen moet worden uit gegaan van
realistische doelstellingen, zodat er naderhand geen organisatorische en een financieel debacle (misser) aan
de orde is. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding. Ook moeten er mogelijkheden zijn om de samenwerking te beëindigen als na een aantal jaren blijkt dat de doelstellingen van fusie of samenwerking niet worden
gehaald en/of niet meer kunnen worden gehaald.
De gemeente kan, als regiegemeente, niet alle expertises in eigen huis hebben en zal regelmatig externe
deskundigheid moeten inhuren. De beloning voor deze expertise dient in verhouding te zijn tot de geleverde
prestatie.
In Engeland heten overheidsambtenaren “civil servants” (dienaren van de burger). LD vindt dat een vanzelfsprekende eigenschap van de gemeente en haar medewerkers moet zijn.
Bezuinigingen
Het is te verwachten dat de gemeentes in Nederland meer taken zullen moeten doen met minder financiële
middelen. LD is van mening dat de “kaasschaafmethode” niet voldoende zal zijn. Er zullen nieuwe wegen
moeten worden verkend, waarbij afwegingen worden gemaakt die er toe kunnen leiden dat taken niet meer,
of op een lager niveau kunnen worden gehandhaafd. Het komt erop aan om met minder middelen de juiste
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dingen te kunnen doen voor de inwoners van Dronten. Dat is een grote uitdaging: LD heeft de sterke behoefte
om aan de voorkant van dat proces de inbreng van alle raadsfracties te horen, door middel van informatiebijeenkomsten.

3: Voorzieningen in Dronten
LD vindt dat de voorzieningen in de drie dorpskernen op niveau dienen te blijven. Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de kleinere dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken.
LD wil het initiatief nemen om in de gemeenteraad met elkaar in debat te gaan over de vraag hoe Dronten eruit
zou kunnen zien. LD is van mening dat extra aandacht nodig is voor Biddinghuizen en Swifterbant.
Naar de mening van LD verdient het aanbeveling om na te gaan of het noodzakelijk is om de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant naar rato meer te laten groeien dan de kern Dronten, als er tenminste sprake kan zijn
van groei. Van belang is dat de kleinere dorpen een bevolkingsomvang hebben, die een goed voorzieningenniveau mogelijk maken.

Foto: het multi-functionele gebouw in Biddinghuizen…..

Om voorzieningen in stand te kunnen houden is het belangrijk multifunctionele accommodaties in de dorpen
te hebben waarin de verschillende voorzieningen onder één dak kunnen worden ondergebracht. Dat bespaart
kosten en kan tot een grotere efficiëntie leiden. In Biddinghuizen is dat in de eerste fase gerealiseerd en LD
zal zich ten volle inspannen om in Swifterbant vergelijkbare voorzieningen te kunnen realiseren. In deze centra
moeten zoveel mogelijk voorzieningen samenkomen die in alle fases en de leeftijd van de bewoners aan de
orde zijn. Het is aan de gemeente om deze wensen vanuit de verschillende dorpskernen te faciliteren.
Onderdelen van dat voorzieningenniveau zijn o.a. de zwembaden, bibliotheek, sportvoorzieningen, wijkposten en specifiek op de jeugd toegeschreven voorzieningen.
Het in stand houden van al die voorzieningen is onder druk van de bezuinigingen lang niet altijd een eenvoudige zaak meer. Het realisme gebiedt ons ook om onder ogen te zien dat de centrale overheid zich steeds
meer zal terugtrekken, de gemeente dus ook steeds minder financiële middelen kan vrijmaken en er burgerinitiatieven nodig zijn om de eigen voorzieningen, op wat voor wijze dan ook, te helpen overeind te houden.
Dat kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij het openhouden van de zwembaden, maar ook andere voorbeelden zijn mogelijk. Burgerinitiatieven, die door middel van sponsoring en vrijwilligerswerk of elke andere wijze
van eigen inzet de voorzieningen kunnen veiligstellen, worden van harte aanbevolen en ondersteund door
Leefbaar Dronten.
De jeugd
Een rustige en veilige speelomgeving is een essentieel onderdeel van een gezonde opvoeding van de jeugd.
Voldoende speel en ontmoetingsplaatsen dienen aanwezig te zijn. Voor de oudere jeugd is het van groot
belang dat er uitgaansmogelijkheden zijn in de omgeving. Dronten blinkt niet uit in het aantal en niveau van
uitgaansmogelijkheden: in de periferie van Dronten zijn er meer mogelijkheden. Als individuele initiatieven
worden genomen om tot een commerciële uitbating te komen, dient de gemeente hier voldoende support
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voor te bieden. Uiteraard met inachtneming van de belangen van omwonenden en voldoende mogelijkheden
om de openbare orde te kunnen handhaven.
LD vindt het van het allergrootste belang dat bewoners van niet- Nederlandse afkomst in voldoende mate
integreren in de Nederlandse samenleving. Dat begint bij het goed spreken van de Nederlandse taal en gaat
verder tot het leren ontdekken, waarderen, respecteren en accepteren van alle culturen die in de Nederlandse
samenleving aanwezig zijn.
De ouderen
De pioniers van weleer zijn thans erg oud aan het worden. De bevolking van Dronten vergrijst ook, de trend
van het landelijke beeld volgend. Daar waar in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant geen of nauwelijks
voorzieningen nodig waren, moeten nu alle zeilen worden bijgezet om de zorg voor de ouderen in goede
banen te leiden. Ondertussen zijn er voldoende medische voorzieningen voor eerste hulp en eerste lijn medische verzorging.
Er is een trend ingezet om de oudere bewoner zo lang mogelijk thuis te laten wonen. LD vindt het een goede
ontwikkeling. Dit moet dan mogelijk worden gemaakt door mantelzorg, de mogelijkheid tot inkoop van zorg,
en faciliteiten zoals bijvoorbeeld Tafeltje Dek Je.

Foto: een prachtige voorziening: warme maaltijden in geïsoleerde dozen op weg naar de bewoners, die niet (meer) zelf
voor de maaltijd kunnen zorgen.

LD vindt het, onder de gegeven omstandigheden van de financiële toestand van de overheid, wel wenselijk
dat de eigen familie ook een bepaalde mate van zorg gaat uitvoeren. LD juicht het toe als de mensen in de
eigen dorpen een bijdrage leveren, door vrijwilligerswerk te doen in het sociale domein.
Voor de ouderen is het ook noodzakelijk om een aantal infrastructurele aanpassingen te realiseren, zoals:
• voldoende afritten voor scootmobielen en rollators
• meer parkeerplekken specifiek voor ouderen, ook zonder medische indicatie die de loopafstand bij het
zelfstandig boodschappen doen verkorten.
• stoepen en oversteekplekken/ fietstroken aanpassen door plaatselijke verbredingen voor elektrische fietsen.
De gemeentelijke taken zijn meest faciliterend, maar dienen stimulerend en in overeenstemming te zijn met
de, in de toekomst wisselende, zorgvraag. Ontmoetingsmogelijkheden, woonzorg zones en de aanpassingen van woningen vragen steeds meer aandacht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een
landelijke regeling, die vooral door de gemeenten moet worden uitgevoerd. Deze wet wil dat iedere bewoner
mee kan blijven doen in de samenleving, ongeacht leeftijd en capaciteiten. De achtergrond is dat iedereen zo
veel mogelijk eerst zelf moet zien te regelen, maar als dat niet lukt is het WMO vangnet van cruciaal belang.
Overigens zal de WMO worden vervangen door een andere regeling, die de gemeenten een grotere implementatievrijheid (om plannen ten uitvoer te brengen) biedt. LD is van mening dat mogelijk grote verschillen in
beleid kan opleveren tussen de gemeenten. Voorkomen moet worden dat er zorgmigratie plaatsvindt tussen
de gemeenten. LD wil erop toezien dat de gemeente voldoende mogelijkheden houdt om de WMO of de vervangende regeling goed te kunnen uitvoeren.
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LD is geen tegenstander van decentralisatie van de overheid naar de gemeenten wat betreft de zorgtaken.
De gemeente is beter in staat om naar de eigen omstandigheden de juiste zorg te kunnen bieden. Daar hoort
wel de financiering bij, die de gemeente nodig heeft om het te kunnen bekostigen, met inachtneming van de
uiterste inspanning om de taken in de zorg efficiënt uit te voeren.

4: LD en het sociale domein
LD hecht aan een goede zorg voor iedereen die door ouderdom, ziekte, geestelijke of lichamelijke handicap,
kortom iedereen die op enigerlei wijze afhankelijk is geworden. LD is echter ook realistisch genoeg om uit te
gaan van krimpende budgetten, vanwege het enorme spanningsveld door de groei van de zorgvraag en de
lopende bezuinigingen vanuit “Den Haag”. Voor LD geldt de menselijke maat: het streven naar een zo goed
mogelijke participatie, het zoveel mogelijk inzetten van vrijwilligers, daar waar dat mogelijk is en het ondersteunen van kwetsbare mensen zonder een goed eigen netwerk, evenals een goede toegankelijkheid van de
voorzieningen. LD verstaat onder toegankelijkheid ook de vereenvoudiging van de administratieve druk voor
de betrokkenen.
LD maakt zich zorgen over de steeds wijzigende omstandigheden en regelingen. De zorg behoeft rust, het is
beter de tijd te nemen voor de implementatie van een goed zorgsysteem, dan deze voortdurend te wijzigen.
Dat levert bij de mensen die zorg nodig hebben teveel onrust op.
Zorg voor de minima
Door de economische crisis komen steeds meer mensen ongewild in financiële problemen. Vooral gezinnen
met kinderen verdienen hier extra aandacht. Een goede begeleiding naar een schuldloze situatie is niet alleen
voor betrokkene positief maar voor de gehele samenleving. Een goede schuldhulpverlening is dus noodzakelijk. De dienstverlening dient op peil te blijven en de extra gelden die vanaf 2014 voor armoedebestrijding
worden vrijgemaakt moeten voor dat doel ook worden aangewend.
Uitgangspunten:
De uitgangspunten zijn voor LD dus dat de eigen verantwoordelijkheid voorop staat, maar dat de gemeente
het vangnet moet bieden voor diegenen die niet meer in staat zijn om (volledig) in het eigen onderhoud te
voorzien.
Aandachtspunten:
LD is van mening dat “armoedegelden” geoormerkt dienen te zijn. Het blijft van belang dat voor de in alle
opzichten kwetsbare medemens de fysieke en sociale toegankelijkheid bij voortduring wordt verbeterd en
gehandhaafd. Een aandachtspunt van de overheid, dus ook van de gemeente, moet wel zijn dat de zorg bij
de juiste mensen terechtkomt. Uit de berichtgeving van de laatste tijd blijkt nogal eens dat voorzieningen
worden misbruikt. De overheid dient bij het ontwerp en in gebruik nemen van alle regelingen, dus ook in de
zorg, handhaving en controle, mogelijkheden in te bouwen en ervoor te zorgen dat de geldmiddelen ook daar
terechtkomen waar ze horen. Alleen dan blijft het draagvlak van de bevolking intact.
Door de bezuinigingen van de landelijke overheid worden diverse regelingen weer gewijzigd. In de komende
transities (=overgang) moet duidelijk worden welke overheidstaken zullen worden overgebracht naar de gemeenten. De gemeenten krijgen dus meer zorgtaken en de vraag is dan van belang of de toegerekende gelden voor die zorg ook mee gaan komen. LD wil vooraf terughoudend zijn met bezuinigingen op de komende
transities. Voor wat betreft de gemeentelijke organisatie van de sociale projecten wil LD geen wijzigingen
aanbrengen die een vlekkeloze transitie in de weg kan staan.
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De jeugd is de toekomst
Hoewel sommigen van mening zijn dat de welvaart en de “social media” verantwoordelijk zijn voor de houding van de jeugd van dit moment blijft de jeugd de toekomst. We zullen er alles aan moeten doen om ze,
volgens de inzichten van het moment naar de toekomst toe, voor te bereiden. Ook voor de jeugd geldt dat de
voorzieningen toegankelijk moeten blijven. De onderwijsvoorzieningen dienen, binnen de mogelijkheden die
wij in Dronten hebben, zo breed mogelijk te zijn en ter voorbereiding van een plaats in de samenleving is een
goede begeleiding naar werk ook erg belangrijk.

Foto: smartphone…en social media…een primaire
levensbehoefte voor de jeugd…

Voor de ouderen is het van belang dat ze, in sociaal opzicht, zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.
De langdurigheidstoeslag dient te worden gehandhaafd.
LD vindt dat minima moeten worden gestimuleerd om zo snel mogelijk uit de bijstandsuitkering te komen.
Begeleiding naar werk en meedoen in de samenleving moet het uitgangspunt zijn. Minima en bijstandsgerechtigden hebben rechten maar ook plichten. LD is van mening dat vrijwilligerswerk (waar mogelijk) in het
sociale domein bespreekbaar dient te zijn. LD beschouwt dit als participatie op menselijke maat. Het streven
is betaald werk voor iedereen. Als betaald werk niet mogelijk is kan “meedoen” een goed principe zijn. Het
is natuurlijk wel van belang dat die sociale activering (participatie) zoveel mogelijk aansluit bij de interesses
van de cliënt.
Uit voorgaande mag blijken dat LD grote waarde hecht aan een goede zorg in het sociale domein. LD vindt
dat controle en handhaving op het rechtmatige gebruik van ons zorgstelsel uiterst belangrijk is om het draagvlak voor ons sociale stelsel op peil te houden. LD pleit er tevens ook voor om door effect metingen na te gaan
of de geldmiddelen die worden ingezet, ook tot het gewenste resultaat leiden.

5: de economie van Dronten
In relatie tot de andere begrotingsposten in de financiële boekhouding van de gemeente is het programma
3: economische zaken, verreweg op het laagste niveau gefinancierd. Met het oog op de economische ambities moet nagedacht worden of deze begroting moet worden aangepast. Natuurlijk is het noodzakelijk om te
bezuinigen, maar er moet ook geïnvesteerd worden in de toekomst. Ook voor de gemeente geldt: regeren is
vooruitzien.
Dronten: de gemeente waar rust, ruimte en groen onmiskenbaar aanwezig zijn. Dat zijn ook waarden waar LD
zeer aan hecht. Maar die ambities en eco- nomische groei zijn niet met elkaar in strijd.
De economie van Dronten kan wel een impuls gebruiken. Dat is niet alleen goed voor de dynamiek in de gemeente, maar is dus ook nodig om de sociaal/maatschappelijke agenda en andere speerpunten te kunnen
financieren.
Met andere woorden: als we de ambities in het sociale domein, onze voorzieningen en andere noodzakelijke
ontwikkelingen in woningbouw en aanleg bedrijventerreinen in Dronten willen realiseren, moet er meer economische activiteit zijn.
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De cijfers geven aan dat Dronten meer een woon dan een werkgemeente is. De mate van bedrijvigheid, te
meten aan het percentage van de beroepsbevolking die als zelfstandigen werken, is in Dronten ook lager dan
de andere gemeenten in de omgeving van Dronten en groep gemeenten van vergelijkbare omvang.
Goederenproductie en dienstverlening
Om een beeld te krijgen wat binnen de gemeentegrenzen aan economische dynamiek aanwezig is, wordt de
term BGP ( bruto gemeentelijk product) gebruikt. Het is een cijfer dat aangeeft wat het totaal aan producten
en diensten is, dat wordt geproduceerd in een gemeente, uitgedrukt in euro’s.
Het BGP is in Dronten erg laag. Dat wordt veroorzaakt door een combinatie van een aantal omstandigheden:
door geografische (ligging van Dronten) omstandigheden, of de gemeente dicht bij een agglomeratie (= stedelijke omgeving) behoort en het vestigingsklimaat.
Als het gaat om de werkgelegenheid zijn er in Dronten 408 banen per 1000 inwoners, gemiddeld in vergelijkbare gemeenten in Flevoland is dat 605 banen per 1000 inwoners, landelijk zit dat om meer dan 700 inwoners.
Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt ook wat lager dan bij vergelijkbare gemeenten, evenals het percentage in de arbeidsdeelname. Een belangrijk deel van de werkgelegenheid komt van bedrijven met minder dan
50 medewerkers. Dronten moet het dus vooral hebben van de kleinschalige bedrijven.
Het is dus noodzakelijk nog eens goed te kijken hoe we de werkgelegenheid kunnen verbeteren. Ook al zouden we niet uitgaan van een groeiscenario: Dronten kan dan ook meer werkgelegenheid gebruiken, waarbij
wij de kernwaarden van onze gemeente in ere wensen te houden, door vooral in te zetten op “schone” werkgelegenheid.

Foto: meer bedrijven naar Dronten halen…..

Wat heeft Dronten dan te bieden?
Het is onvermijdelijk , dat als de economie gaat aantrekken, gemeenten in de regio stevig met elkaar zullen
gaan concurreren en met allerlei regelingen en subsidies zullen proberen de ondernemers te lokken. Zo heeft
Lelystad ook al het oog laten vallen op de regio Kampen en Zwolle, en zal dus met Dronten de strijd aangaan
als het gaat om de ondernemers en medewerkers uit het oostelijk deel van ons gebied naar zich toe te trekken, waar Dronten overigens ook wel wat van zou kunnen profiteren. De regio Zwolle /Kampen heeft in de
afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
De ontsluiting (bereikbaarheid) is dan een belangrijk gegeven maar ook de industrie- grondprijzen en de
infrastructuur zijn dan van groot belang. Uit een vergelijking van industriegrondprijzen in de regio, blijkt dat
Dronten niet de goedkoopste is. Vanwege de al eerder genoemde geografische nadelen met bijvoorbeeld
Lelystad die aan de A6 ligt, is het de vraag of Dronten met de grondprijzen meer concurrerend moet worden.
Een ondernemersmotto is: de kosten gaan voor de baat uit. Dit geldt ook voor de gemeente, die zelf straks
meer dan anders in zekere zin ook ondernemer moet zijn.
Dronten heeft de infrastructuur in orde. Helaas is het wel zo dat de verschillende bedrijfsterreinen niet allemaal een goede uitstraling hebben.
Revitalisering van de terreinen is een noodzaak, als Dronten voor de ondernemers een interessante gemeente
wil zijn. Het nieuwste industrieterrein De Poort van Dronten is klaar om de bestaande en de nieuwe ondernemers te verwelkomen en heeft een kwalitatief zeer goede uitstraling.
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Naar een echte ondernemerseconomie
De gemeente Dronten moet, meer dan nu het geval is, de partner in “business”(=zaken) worden. De communicatie met de ondernemers is daarbij van het allergrootste belang. Cijfers en enquêtes geven aan dat een
en ander nog wel aandacht verdient. De kredietcrisis die in september 2008 is begonnen, heeft bij iedereen
de sporen nagelaten. Ook zijn veel ondernemers bezig met “overleven”. Dronten kent relatief veel zzp’ers
(zelfstandige ondernemers zonder personeel), die het dikwijls ook moeilijk hebben. Een verdere ontwikkeling
en modernisering naar een up-to-date servicegerichte gemeente, is zeer wenselijk. De sociaal economische
agenda (SEA) die in de periode 2010-2014 door college en gemeenteraad is ingezet, is een positief signaal,
maar een krachtiger aanpak is nodig.
Het is dus van het allergrootste belang -nu nog meer dan eerst- dat, als de economie gaat aantrekken er een
grote slag gemaakt wordt wat betreft het binnenhalen en houden van ondernemers. Er dient een integrale
aanpak te zijn in de begeleiding van reeds bestaande en nieuwe ondernemers. Ondernemers dienen als het
ware door de gemeente ”bij het handje te worden genomen” om op deze wijze zonder al te veel problemen
door de ingewikkelde vergunningsprocedures te worden geloodst. De dienstverlening aan de ondernemers
moet top-prioriteit zijn, wil de gemeente Dronten de slag om de ondernemers kunnen maken. Vergunningsprocedures kunnen, zoveel mogelijk, digitaal -dus sneller- worden afgewikkeld. Voorkomen moet worden dat
ondernemers, in relatie tot de buurgemeenten, voor hogere lasten komen te staan.
Een goede website is in deze tijd een van de basisvoorwaarden van een goede dienstverlening en informatievoorziening.
Bestemmings- en welstandplannen voor industrie- terreinen moeten zodanig worden ingericht dat, bij de
steeds sneller veranderende economische eisen, flexibiliteit wordt geboden voor de ondernemingen. Ondernemers moeten zich kunnen aanpassen en snel kunnen schakelen en die ruimte moet de gemeente kunnen
bieden. De gemeente moet ondernemers die, door gewijzigde omstandigheden, hinder ondervinden van de
regels een optimaal alternatief of in ieder geval een oplossing kunnen bieden.
Kortom: Dronten moet een “unique selling point” (uniek verkoop argument) maken van de relaties met ondernemers. Een op service gerichte gemeente, waarop burgers en ondernemers kunnen bouwen en niet meer
willen vertrekken.
De gemeente als ondernemer: niet rigide naar de regeltjes, maar flexibel naar de mens. Een ondernemer moet
bovendien snel kunnen schakelen. De regeldruk, welke door ondernemers dikwijls als erg belastend wordt
ervaren, dient zo veel mogelijk te worden beperkt. In ieder geval niet méér te zijn dan de provinciale, landelijke
en internationale regelgeving verlangt. Het college van B&W dient hierop toe te zien. Via de website van de
gemeente Dronten moet een klachtenlijn op het punt van de regelgeving worden ingesteld.
De agrarische sector
Een economische sector die zeer aan verandering onderhevig is, is de landbouw. Was de gemiddelde bedrijfsgrootte bij de uitgifte net iets boven de 40 hectare, thans is het gemiddelde landbouwbedrijf tot boven
de 50 hectare uitgegroeid. De opschaling zal in de komende jaren onverkort doorgaan. Doordat niet alle
percelen dicht bij de boerderij liggen zal er een toename van het steeds zwaardere landbouwverkeer plaatsvinden, waarop de huidige infrastructuur niet berekend is. Aanpassingen door verbreding van de wegen is
noodzakelijk.
Voor het aanzien van het buitengebied is het zeer wenselijk om de voor de agrarische activiteiten vrijgestelde
gebouwen, die niet worden afgebroken, andere economische activiteiten toe te laten. Bestemmingsplannen
dienen flexibel te zijn en rekening te houden met mogelijke snelle ontwikkelingen van de opschaling in het
buitengebied, om verpaupering van het Drontens platteland te voorkomen.
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Foto: Dronten heeft een groot buitengebied met veel landbouw……….

De landbouw levert zelf, maar ook in de periferie (omgeving) daarvan, extra werkgelegenheid op. Die werkgelegenheid wordt voor een deel door werknemers gedaan die afkomstig zijn uit de MOE landen (Oost Europa).
LD is van mening dat deze mensen op een goede en menswaardige wijze moet worden gehuisvest. Daar
waar groepshuisvesting aan de orde is, kan dat alleen als overlast kan worden voorkomen en een eventueel
noodzakelijke handhaving adequaat is. Omwonenden mogen hiervan niet de dupe worden. Een evaluatie zal
moeten aantonen dat 300 personen per instelling een hanteerbaar aantal is. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geldt voor de eigenaar- beheerder van die groepshuisvesting, die door middel van een protocol
verantwoordelijk is te houden voor de bewoners van de faciliteit.
Recreatie en toerisme
In het oostelijk deel van de gemeente bij de randmeren hebben in de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen voorgedaan in de recreatieve en toeristische sector. Vooral in de zomer is het aantal mensen die de
gemeente bezoeken erg groot, een meervoud van het aantal eigen inwoners. Dat levert inkomsten op. Dit
moeten we koesteren, door voorzichtig te zijn met extra lastenverzwaringen, zoals verhoging van de toeristenbelasting. Uiteraard is het aan de ondernemers zelf om dat verder te ontwikkelen. De gemeente kan de
recreatieve sector steunen met infrastructurele projecten zoals fietspaden en bossen of overige groenvoorzieningen. Voor het overige: ook hier geldt dat de ondernemers zich moeten kunnen ontwikkelen en dat de
gemeente met een open vizier de recreatieondernemers tegemoet treedt.
De detailhandel (retail)
In Dronten, zo blijkt uit de cijfers en onderzoeken, moeten we het vooral hebben van de relatief kleinschalige
ondernemingen, waaronder ook winkeliers. We hebben een prachtig winkelcentrum met veel goede mogelijkheden.

Foto: ingang winkelcentrum (Het Ruim) vanaf De Helling

Het internet- winkelen, de kleinere koopkracht door o.a. de BTW verhoging van eind 2012 en de overige
overheidsbezuinigingen, begint echter het huidige winkelbestand danig parten te spelen. De leegstand is significant en het is de vraag of dat gaat verbeteren. Dat is niet alleen in Dronten zo: het is een landelijke trend.
Helaas heeft de gemeente, dus ook de politiek, weinig invloed om dit tij te kunnen keren. Het winkelcentrum
kan alleen overleven als de gemeente meedenkt en meewerkt aan de noodzakelijke aanpassingen, renovaties
en overige ideeën die worden aangedragen door de winkeliersvereniging. LD is van mening dat de gemeente,
indien nodig, ook moet durven te investeren in nieuwe planvorming van (delen van) het winkelcentrum.

13

6: Openbare orde en veiligheid
Hoewel in absolute zin het aantal misdrijven is afgenomen, vinden in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, Dronten relatief meer misdrijven plaats dan andere vergelijkbare gemeenten. In Dronten is minder
sprake van vermogensdelicten, gewelds- en verkeersmisdrijven, maar meer in de sfeer van de vernielingen,
openbare orde en drugs.
Voor een goede leef en beleefbaarheid is de echte veiligheid, maar ook het gevoel van veiligheid van groot belang. Niet altijd is het gevoel van veiligheid echter gebaseerd op de realiteit, dat maakt het wel eens wat lastig.
Leefbaar Dronten is van mening dat de veiligheid op twee pijlers rust: de preventieve maatregelen en de
handhaving.
Fysieke en digitale voorlichting
Voorlichting op scholen en instellingen, alsmede ook voorlichting via de media zijn mogelijkheden om de (jonge) bewoners op de hoogte te stellen en te houden over de ontwikkelingen in de criminaliteit en de oplossing
daarvan. Tegenwoordig kunnen we via de mobiele of smartphone al worden geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld
het amberalert. Ook worden we via de regionale omroepen opgeroepen om melding te maken van verdachte
omstandigheden, zoals een vermoeden tot inbraak. In een naburige gemeente zijn al positieve resultaten te
melden.
Leefbaar Dronten is van mening dat voorlichting aan groepen bewoners en scholen heel belangrijk is en gestimuleerd moet worden. Ook dienen we in dit opzicht zoveel mogelijk gebruik te maken van de ontwikkelingen
op technisch gebied. Voorts dienen het wijk en buurtbeheer van dat niveau te zijn dat dat ook een positieve
invloed heeft op de veiligheidsbeleving van de wijkbewoners.
Handhaving
Een volgend zeer belangrijk aspect is de handhaving. Leefbaar Dronten is geen voorstander van heel veel
blauw (bij wijze van spreken) op straat of anderszins handhavende diensten, maar de handhaving dient wel
in een goede verhouding te staan met het aantal overtredingen. Leefbaar Dronten is van mening dat in een
democratische rechtsstaat een voldoende handhaving van zeer groot belang is voor het behoud van die democratische rechtsstaat.
Als er een hulpdienst wordt ingeroepen dient deze binnen de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Bij bezuinigingen op de hulp en handhavingdiensten mag de kwaliteit niet in het geding zijn en moet personele capaciteit
in voldoende mate aanwezig zijn.
Verkeersveiligheid
Dronten staat goed bekend om haar verkeersveiligheid. In een aantal gemeenten in Nederland zijn door middel van infrastructurele aanpassingen het aantal verkeersborden en verkeersdrempels drastisch beperkt en
tegelijkertijd het aantal ongevallen ook afgenomen. Deze aanpassingen bestaan eruit dat de weggebruiker
extra alert moet zijn omdat de beleving van de omgeving het noodzakelijk maakt om extra alert te zijn. In
Dronten kennen we een aantal toegangswegen waar maar 50 km/uur gereden mag worden, terwijl in de
beleving van de bestuurder veel harder gereden kan worden. Dit levert dikwijls asociaal en levensgevaarlijk
weggedrag op. Het verdient aanbeveling om, als er werkzaamheden aan het wegennet moeten worden uitgevoerd, te onderzoeken of de wegen aangepast kunnen worden aan de nieuwe inzichten op dit gebied.
Het is ook van groot belang dat de gemeente, als opdrachtgever voor de werkzaamheden aan de infrastructuur, er bij de aannemers op aandringt om de verkeersborden te verwijderen. Tijdens het weekend of na afloop van de werkzaamheden zijn de beperkende maatregelen niet meer nodig zijn en kunnen dus alle visuele
waarschuwingen worden verwijderd. Te lang blijven de borden staan, zonder dat dit nodig is en dat nodigt de
mensen uit om deze gebod en verbodsborden op grote schaal te negeren.

7: De woonomgeving in Dronten
De woonomgeving in de gemeente Dronten wordt in de regel bijzonder gewaardeerd. Rust, ruimte en groen
zijn de waarden die op een positieve manier door de bewoners worden beleefd. Ondanks die eigen beleving
wordt Dronten in landelijke enquêtes niet zo positief beoordeeld. In de Elsevier Magazine werd in het artikel
“de beste plaats in Nederland om te wonen” Dronten op de 407de plaats gezet op een totaal ca. 430 gemeenten die we nu nog hebben in Nederland. Een belangrijk punt is hierbij dat vooral wordt vergeleken met
typische stedelijke waarden, terwijl Dronten een plattelandgemeente is met een enorm buitengebied. Toch
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prikkelt zo’n uitslag wel en moeten we bezien of we de kwaliteit van wonen en werken kunnen verbeteren.
Kunst in de openbare ruimte
Kunst heeft een toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de openbare ruimte. LD faciliteit graag de initiatiefnemers die een idee hebben voor een kunstuiting, maar ziet voor de gemeente geen primaire verantwoordelijkheid.
Vliegveld Lelystad
LD is geen voorstander van een ontwikkeling naar een groter vliegveld in de omgeving van Dronten. Mocht
uitbreiding toch doorgaan, dan dienen in ieder geval de vliegroutes niet boven de dorpskernen te liggen. Ook
is het zaak om de gevolgen voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de omliggende landbouwgronden
te monitoren.
LD is van mening dat de grondwaarden “rust, ruimte en groen” overeind moeten blijven, wel moeten we de
economische ontwikkeling niet uit het oog verliezen. Genoemde waarden en economische ontwikkeling hoeven elkaar niet te bijten. LD wil daar graag op toezien, maar in de praktijk zullen er wel eens spanningsvelden
ontstaan.

Foto: rust, ruimte en groen in het van Veldhuizenbos…

Hoewel Dronten geen lange voorgeschiedenis heeft, is het wel een bijzondere historie. 70 jaar geleden stond
hier nog 4 á 5 meter water, nu is het een gemeente met 40.000 inwoners. Oudere steden en dorpen hebben
dikwijls een historisch bepaalde omgeving die een leuke ambiance (sfeer) oplevert. Het lukt niet altijd om in
Dronten een omgeving te creëren, die de typische gezelligheid van een oud stadje kunnen evenaren. Dat
wil niet zeggen dat in Dronten geen gezellige winkel- en uitgaansmogelijkheden gemaakt kunnen worden.
We hebben een prachtig winkelcentrum met veel goede mogelijkheden. Daar waar de LD haar invloed kan
laten gelden zal ze het niet nalaten, zoals het blijven hameren op het gratis parkeren.
Het Redeplein
LD is van mening dat het Redeplein een enorm obstakel is in het streven naar een gezellig “stadshart”. Het is
een groot leeg, dikwijls desolaat (verlaten) plein, waar de gezelligheid ver te zoeken is. De webcam, die op het
gemeentehuis is geplaatst, biedt maar al te vaak een troosteloze aanblik. Het op deze wijze in stand houden
heeft geen enkele toekomst. Het in de raadsperiode van 2010-2014 gehanteerde plan “de rede bruist” biedt
wat LD betreft geen enkel toekomstperspectief meer en moet er in samenspraak met de ondernemers in het
winkelcentrum de “Suydersee”, nadrukkelijk naar andere mogelijkheden worden gezocht.

Foto: Het Redeplein na oplevering….veel méér reuring is er daarna niet meer geweest……..
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Een commissie, bestaande uit de raadsleden van alle partijen zou een onderzoek moeten doen naar alternatieven. LD erkent wel dat dan de activiteiten zoals de markten en de Meerpaaldagen mogelijk naar een andere
locatie moeten worden verplaatst, als er een ander plan komt.
Een nette omgeving
De woonomgeving wordt ook positief beschouwd als er sprake is van een nette, schone, goed verzorgde
omgeving. Een opgeruimde omgeving stimuleert de bewoners om het zelf ook netjes te houden. Op het moment dat de eerste verschijnselen van een minder goed verzorgde omgeving zichtbaar worden, leidt dat snel
tot verloedering, dat is met industrieterreinen zo, maar ook in de woonwijken. LD pleit voor een verbetering
van het beheer van het openbare groen en voorkoming van verloedering van het openbare terrein en de bedrijfsterreinen.
Het openbare terrein is het visitekaartje van de gemeente. Naar verwachting wordt in 2017 of 2018 een verbod ingesteld op de niet commerciële toepassing van het niet- selectieve onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat
(Round Up), waarmee de gemeente eenmaal per jaar de straten behandeld om het te ontdoen van onkruid.
Met het oog op het verbod dient te worden gezocht naar goede alternatieven, maar de verwachting is wel dat
die (fors) duurder zullen zijn dan de DOB methode die de gemeente nu gebruikt.
Natuur en dieren in de gemeente
LD streeft naar bescherming van de bijzondere natuur in de eigen omgeving, wanneer het gaat om de ruimtelijke inrichting. Bij nieuwe plannen, dienen in een vroeg stadium de verschillende natuurorganisaties te
worden betrokken.
LD heeft respect voor de (wilde) dieren. Mocht er overlast zijn van dieren, dan dient dit op een diervriendelijke
wijze te worden aangepakt. Bij grote infrastructurele activiteiten dient gekeken te worden naar een eventuele
verstoring van de fauna. Bij het maken van de plannen dient rekening gehouden te worden met bijvoorbeeld
het broedseizoen voor vogels.
LD is van mening dat de liefhebberij van mede inwoners die van dieren houden, niet tot overlast mag zijn voor
de overige inwoners. Hondenliefhebbers worden geacht de regels te volgen die de gemeente heeft gesteld
om de uitwerpselenproblematiek te beperken.
LD is van mening dat de hondenbelasting alleen zou moeten worden opgelegd aan de honden binnen de
dorpskernen. Hondenbelasting moet gerelateerd zijn aan de inspanningen van de gemeente. In de buitengebieden hoeft de gemeente geen voorzieningen te treffen om de hondenpoep op te ruimen, in de dorpen zou
dat uitgebreid kunnen worden met afvalpalen en zakjes e.d.

8 Onderwijs in Dronten
In Dronten hebben we een aantal agrarisch gerichte onderwijsinstellingen waar we trots op zijn. Deze nemen
een bijzondere positie in binnen het vervolgonderwijs.
In zijn algemeenheid vindt LD dat een divers en flexibel onderwijsveld gunstig is voor Dronten. De brede
schoolontwikkeling verdient ook aandacht, een brede school combineert onderwijs met voorzieningen als
naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Brede scholen zijn er niet alleen voor leerlingen, maar ook voor
ouders en de buurt. LD steunt de gedachte dat deze ontwikkeling een goede kans moet krijgen.
Aandacht moet er ook zijn voor het onderwijs van begaafde, of juist minder begaafde leerlingen. Het is van
belang dat vervroegde schooluitval goed in beeld blijft en kan worden aangepakt. LD vindt het tevens wenselijk dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van speciaal onderwijs, zodat meer kinderen binnen de
gemeentegrenzen onderwijs kunnen genieten.
Als ouders kiezen voor een onderwijsinstituut dat niet naast de deur ligt, dat niet noodzakelijk is vanwege een
handicap, is LD van mening dat de ouders zelf de financiële consequenties moeten dragen.
Met de nieuwe ontsluiting van het spoor en het fraaie station, ligt het in de rede om toekomstige plannen voor
nieuwe schoolinstellingen en gebouwen te concentreren in het gebied van het station.
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Foto: het bijzondere gebouw van de CAH Vilentum……

9: Zoeken naar evenwicht.
De rol van de gemeenteraad
Het is van groot belang dat de gemeenteraadsleden met elkaar in debat gaan over de vraag welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de economische ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van woongebieden
en bedrijventerreinen.
Groei- en krimpscenario’s.
Diverse studies wijzen erop dat de gemeente Dronten in de komende jaren zal groeien. Dat klinkt logisch,
maar dat is het niet. In grote delen van het Nederlands platteland zal er krimp zijn, met enorme gevolgen
voor de leefbaarheid.
De economische crisis die in 2008 is begonnen heeft enorme sporen nagelaten in heel Nederland en dus ook
in Dronten. De ambities zullen moeten worden bijgesteld. In de verschillende delen van Dronten liggen stukken grond te wachten op bebouwing of zijn in ontwikkeling om bouwgrond te worden. Voorts staan er ook
veel woningen te koop.
Rondom het nieuwe station zal het prestigieuze “Hanzekwartier” moeten worden gerealiseerd.
De wijk “de Gilden” loopt tegen het probleem aan dat de ontwikkeling van die wijk tot stilstand is gekomen
en niet netjes afgewerkt kan worden. In Biddinghuizen is de “Graafschap” net in ontwikkeling gekomen, maar
ook daar loopt het niet direct storm. Bij de golfbanen ligt ook nog een project waar nog vele tientallen luxe
woningen moeten worden gebouwd.
In de gemeente Dronten zijn er nog industrieterreinen, die gerevitaliseerd moeten worden. De Poort van Dronten is klaar om ondernemers te ontvangen. In Swifterbant hebben wij het gebied de Spelwijk, dat gesaneerd
moet worden en een nieuwe bestemming moet krijgen.
LD is van mening dat er voldoende gehuurd en gekocht moet kunnen worden als de vraag eenmaal gaat
aantrekken. Een voorraad aan koop en huurwoningen is dan niet verkeerd. De vraag wordt alleen relevant
wat, waar, wanneer en hoeveel er nog gebouwd moet worden en in welke dorpskern dient dat dan plaats
te vinden? In de huursector dient tenminste 25% van de woningen beschikbaar te zijn voor de sociale huur.
Het voorzieningenniveau van de kern is gebaseerd op 50.000 inwoners. Om de voorzieningen in de kleinere
dorpen op niveau te houden dient ook daar groei plaats te vinden, als groei tenminste aan de orde is. Al met
al staat de gemeente Dronten voor de enorme uitdaging om allerlei zaken op zodanige wijze op elkaar af te
stemmen, dat er geen grote financiële consequenties zullen volgen. Ook hebben woningbezitters in onze
gemeente een belang, dat er niet teveel woningen op de markt zijn die de prijs negatief kunnen beïnvloeden.
De koopwoning is voor veel mensen (een deel van) de pensioenvoorziening.
LD is van mening dat het erg belangrijk is dat de gemeenteraadsleden met elkaar in debat gaat over de vraag
hoe het met Dronten verder moet. Die discussie zal gevoerd moeten worden naargelang de inzichten van dat
moment. Het is dan natuurlijk noodzakelijk om die feiten en gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor
de goede afweging. In ieder geval moet voorkomen worden dat er grote risico’s worden genomen.
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10 Naar de volgende generaties.
Iedereen wil natuurlijk graag de wereld waarin wij leven op een goede wijze achterlaten voor onze (klein) kinderen. Met de voorspelling, dat er in 2070 tenminste 9 miljard mensen op deze aarde zullen rondlopen, zijn
zorgvuldige afwegingen nodig bij het bepalen van het beleid van continuïteit en verduurzaming. Maar ook in
dit dossier zijn de zaken niet altijd zoals ze lijken. LD wil naar de inzichten van het moment, maar wel met
overtuiging meedoen aan de verduurzaming om, zoals men dat noemt: “ de voetafdruk” van de mens zodanig
te verkleinen dat de aarde de ontwikkelingen kan blijven dragen. Daar zal ook technologie bij nodig zijn. LD
wijst op voorhand biologische of technologische ontwikkelingen niet af die een bijdrage kunnen leveren aan
de “kleinere voetafdruk”.
Voor wat betreft de toekomst van Dronten hecht LD zeer aan een gemeente Dronten, waarin alle dorpskernen in een goede samenhang met elkaar een sociaal, economisch en maatschappelijk hoog niveau kunnen
blijven houden en een gemeente die goed kan mee blijven doen om de snelheid in de vaart der volken bij te
kunnen houden. Dat is geen eenvoudige opgave, het vereist inzicht maar ook durf en zo af en toe een beetje
”out of the box” denken. LD wil zich graag inzetten om mede gestalte te geven aan de ontwikkelingen van de
gemeente Dronten.
Tot slot…..
In dit verkiezingsprogramma zullen vast ook dingen niet beschreven zijn... Het lukt nu eenmaal niet, om in dit
complexe tijdperk alle zaken omstandig te behandelen. Wij hopen wel dat we met dit verkiezingsprogramma
duidelijk hebben kunnen maken waar we staan. Voor alle zaken die we nog tegenkomen geldt dat LD kiest
voor een praktische benadering van de problemen waar de burgers mee te maken krijgen.

De genoemde cijfers zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de gegevens over de gemeente Dronten, zoals ze zijn vermeldt op de
website van de KING benchmark `www. waarstaatjegemeente.nl en op basis van gegevens van het CBS.
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