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1 Voorwoord 
 

1.1 Voor een sociaal en bewust Dronten 

Dronten is dringend toe aan een SP-fractie in de gemeenteraad. Het feit dat met terugwerkende kracht 
een verkapte belastingmaatregel is opgelegd (precario) spreekt voor zich. Niemand in de raad heeft hier 
tegen geprotesteerd.  
De Gemeente heeft weliswaar nu een sluitende begroting voor 2014, maar in de meerjarenbegroting 
(2015 en latere jaren) komen er tekorten aan van vele miljoenen. Hierdoor zal de burger worden 
geconfronteerd met mogelijke maatregelen als sluiting van zwembaden en sporthallen, uitstellen van de 
bouw van multifunctionele gebouwen, enz., alsof dit de enige oplossing zou zijn. Hier zijn we het niet mee 
eens. De SP wil opbouwend gaan kijken naar betere alternatieven.  
 
In het doel van de SP staan de volgende kernwaarden centraal:  

- Menselijke waardigheid staat voor respect naar elkaar toe, meebeslissen over de inrichting van 

de samenleving, het nastreven van persoonlijk geluk en bestaanszekerheid voor iedereen. 

Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoording van de persoon.  

- Gelijkwaardigheid staat voor aanwezigheid van tolerantie en afwezigheid van discriminatie en 

achterstelling in de samenleving.  

- Solidariteit staat voor het zorgen voor de medemens en het bieden van kansen voor een 

gelukkig leven.  

1.2 Niet groots, maar goed 

Misschien moet er een streep worden gezet door nieuwe en bestaande projecten zoals de plannen rond 
de stationslocatie, De Graafschap en delen van Dronten-West. In plaats daarvan denkt de SP Dronten 
dat de gemeente moet gaan presteren in de wijken door ze schoon en veilig te houden. Dus een 
verschuiving van groei naar beheer. Het spreekt natuurlijk voor zich dat lopende afspraken moeten 
worden nagekomen en voorzieningen moeten worden afgemaakt. De gemeente moet er zijn voor de 
amateursportverenigingen en scholen, voor jongeren en ouderen en mensen die extra zorg nodig 
hebben. Ook moet de gemeente staan voor de belangen van huurders en kopers van woningen en niet 
alleen voor de belangen van de woningbouwverenigingen. Dronten moet zich weer gaan bezighouden 
met volkshuisvesting. Een kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voor iedereen bereikbaar te zijn. 
Daarbij moet niet de bezitter, maar de gebruiker centraal staan. In de komende raadsperiode moet de 
renovatie van betaalbare woningen worden uitgebreid in de gemeente. Lege bedrijfspanden moeten een 
herbestemming krijgen of afgebroken worden. Ook zijn speciale projecten voor jongeren denkbaar. 

1.3 Een halt aan de tweedeling 

Van Flevoland voert Dronten de tweede plaats aan wat betreft het aantal miljonairs, aldus het Centraal 
Bureau voor Statistiek. Dat is meer dan 2 maal het landelijk gemiddelde. Dit terwijl er in Dronten ook een 
voedselbank is. Aan die tweedeling moet een einde komen. Gezondheid, welzijn en kansen op school en 
werk, horen niet samen te hangen met de buurt waarin je woont. Toevallig verworven bezit mag nooit de 
sleutel zijn tot betere zorg; basisrechten zoals veiligheid, beweging en goede voeding komen iedereen 
toe. Dronten zal de zwaksten steunen in hun strijd tegen sociale uitsluiting. De sterkste schouders zullen 
de zwaarste lasten dragen. 

1.4 Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

In de begroting van de Gemeente Dronten lezen we dat het sociale stelsel dat vorige eeuw in Nederland 
is opgebouwd drastisch “op de schop” moet. Het gaat vooral om de WMO, waaronder de thuiszorg valt, 
de Participatiewet en de Jeugdzorg. De Gemeente Dronten doet een constatering waar de SP al 
meerdere keren voor gewaarschuwd heeft: namelijk dat er te weinig middelen voor de uitvoering 
beschikbaar zijn. SP Dronten komt met een aantal voorstellen die U in het programma terug kunt vinden. 
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2 SPeerpunten 
 

- Een gemeenteraad, die luistert naar mensen en verantwoord omgaat met belastinggeld 
 

- Uitvoering WMO volgens de kernwaarden van de SP 
 

- Inrichting gemeentelijke taken jeugdzorg volgens de kernwaarden van de SP 
 

- Behoud van sociale voorzieningen 
 

- Voldoende voorzieningen voor de jeugd 
 

- Aandacht voor werkgelegenheid, voor jong en oud 
 

- Geen bezuinigingen ten koste van mensen met een laag inkomen 
 

- Kritisch kijken naar nieuwe en bestaande projecten en indien nodig ingrijpen 
 

- Niet groots, maar goed 
 

- Bouwen voor mensen niet voor de winst 
 

- Alle wijken schoon en veilig 
 

- Aandacht voor duurzaamheid bij alle activiteiten 
 

- Meer aandacht voor amateursport 
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3 Democratie en bestuur 

3.1 Openheid en openbaarheid 

In het openbaar bestuur moet openheid de norm zijn. Iedereen moet het bestuur kunnen 

controleren. Alle gegevens uit bestuurlijke documenten zijn in beginsel openbaar. Het 

beantwoorden van vragen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is inzichtelijk, open, 

snel en volledig. Daartegenover moet de privacy van alle burgers gewaarborgd zijn. Bedrijven en 

zelfstandige organisaties mogen nooit toegang hebben tot gevoelige persoonlijke informatie die 

aan de gemeente zijn toevertrouwd. 

3.2 Actieve informatieplicht 

Burgers moeten tijdig worden geïnformeerd over ingrijpende veranderingen in hun 

(leef)omgeving.  

Met name bij de WMO is het de vraag of hier zorgvuldig gehandeld wordt. De participatiewet zou 

met ingang van 1 januari 2014 in werking treden. De SP heeft sterke twijfels met betrekking tot 

de uitvoering van de WMO. 

3.3 Bevries gemeentelijke belastingen 

De SP gelooft in eerlijke lastenverdeling, ook op lokaal niveau. De sterkste schouders dienen de 

zwaarste lasten te dragen. Het minimabeleid moet verder worden uitgebreid en de gemeentelijke 

belastingen en leges (kosten die de burger moet betalen om iets te verwerven zoals vergunning, 

paspoort of rijbewijs) moeten niet verder stijgen. Zo lang er sprake is van een krimpeconomie is 

de SP voorstander van belastingverlaging!  

3.4 Publiek wat kan, naar de markt wat moet 

De SP is tegen verdere privatisering van gemeentelijke diensten en wil een onderzoek hiernaar. 

Waar die gevolgen negatief blijken, moet serieus worden overwogen diensten weer terug te 

brengen naar de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van de 

groenvoorzieningen. 

3.5 Een menselijke overheid 

De SP staat principieel voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als 

uitgangspunt van het handelen van de overheid.  

3.6 Bezuinigen op bureaucratie en externe inhuur 

Er kan bezuinigd worden op bureaucratie en regelzucht. Het inhuren van externe adviesbureaus 

leidt tot enorme geldverspilling. De SP stelt voor om dit drastisch te verminderen. Er kan optimaal 

gebruik gemaakt worden van de eigen kwaliteiten en waar nodig geïnvesteerd in opleiding en 

kwaliteitsverbetering van de huidige medewerkers. 

Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven voor de gemeentelijke automatisering kan een 

behoorlijke bezuiniging op automatiseringskosten worden behaald.  
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3.7 Steun de kleine ondernemer 

De SP weet dat het midden- en kleinbedrijf een belangrijke motor van de Drontense economie is. 

De SP vindt het belangrijk dat ondernemers in Dronten blijven. Ondernemers zijn in de regel 

gedreven mensen, die vragen om heldere en duidelijke regels en samenwerking met de 

gemeente Dronten. De gemeente moet vernieuwing in het midden- en kleinbedrijf, bij ZZP-ers en 

starters blijvend stimuleren.  

3.8 Steun de startende ondernemer 

Veel mensen die geen werk kunnen vinden proberen om als zelfstandige aan de slag te gaan. 

De SP juicht deze initiatieven toe en vindt dat deze actief ondersteund moeten worden. Zo moet 

om deze startende ondernemers een goede kans van slagen te geven zoveel mogelijk regeldruk 

worden vermeden. De mogelijkheid om een bedrijf vanuit huis te beginnen moet bijvoorbeeld 

worden verruimd. Daarnaast willen we een loket voor startende ondernemers evenals een 

gemeentelijk garantiefonds dat veelbelovende starters in de begintijd tegen gunstige 

voorwaarden financieel kan ondersteunen. 

3.9 Inspraak 

De SP is voorstander van referenda, waarbij burgers hun mening kunnen geven over voor hen 

belangrijke onderwerpen. Vooral als burgers zélf het initiatief kunnen nemen om onderwerpen te 

agenderen.  

 

 

Wij willen: 

- Een gemeenteraad, die luistert naar mensen en verantwoord omgaat met 
het belastinggeld 
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4 Wonen in de gemeente Dronten 
 

4.1 Geen verdere planvorming, maar afmaken wat niet af is. 

In vergelijking met andere gemeenten staat de gemeente Dronten er minder slecht voor. Met een 

weerstandsvermogen van bijna 14.000.000 euro zitten we ruim boven het gewenste niveau. 

Maar zonder verdere grondreserves is zo‟n bedrag snel verdampt. Daarom is het gewenst geen 

nieuwe projecten meer aan te gaan. De SP-Dronten houdt dit nauwgezet in de gaten. 

4.2 Bouwen naar behoefte 

Het komende college moet zich veel meer gaan bezighouden met volkshuisvesting. Een 

kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voor iedereen bereikbaar te zijn. Daarbij moet niet 

de bezitter, maar de gebruiker centraal staan. De woonbehoefte, niet de dikte van de 

portemonnee moet het criterium zijn. In de komende collegeperiode moet de nieuwbouw van 

betaalbare woningen op de behoeften worden afgestemd. Grondspeculatie moet worden 

voorkomen. Ook moet er een verbod komen op langdurige leegstand. Zo staat er in West al 

jarenlang winkelruimte leeg. De SP-Dronten stelt voor om hiervoor een herbestemming te 

zoeken. 

4.3 Wijken schoon en veilig 

Gaat het in de wijken en buurten goed, dan gaat het meestal ook met de bewoners goed. Hoe 

sterker de sociale banden in een wijk, hoe meer aandacht bewoners doorgaans hebben voor hun 

omgeving. Investeren in leefbare wijken en buurten is lonend. In de komende raadsperiode wil de 

SP gaan onderzoeken en vervolgens investeren in de verbetering van wijken en buurten. In de 

gemeente Dronten gaan belangrijke vormen van dienstverlening verdwijnen. Dit betreft de 

belasting en delen van de sociale wetgeving. De SP-Dronten zal blijven controleren of dat ten 

koste gaat van de dienstverlening en indien nodig komen met wijzigingsvoorstellen.  

4.4 Minder slopen, meer verbouwen 

Daar waar grond vrijkomt voor woningbouw moet worden uitgegaan van nieuwbouw in 

verschillende prijsklassen. Bij herstructurering van bestaande wijken moeten de bouwtechnische 

staat van bestaande woningen en de opvattingen van de huidige bewoners centraal staan. De 

SP is terughoudend met betrekking tot sloopplannen. Wanneer renovatie een realistische optie is 

voor verlenging van de levensduur van een woning, verdient deze mogelijkheid de voorkeur. 

Sloop is slechts een uiterste middel. 
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5 Sociaal Dronten 
 

5.1 Stop de tweedeling 

De verschillen tussen arm en rijk in Dronten zijn groot. De SP vindt dat er meer aandacht moet 

zijn voor armoedebeleid. Het is belangrijk dat er meer bekendheid wordt gegeven aan bestaande 

regelingen en subsidies voor mensen met een laag inkomen en aan mogelijkheden van 

begeleiding. Wachtlijsten voor schuldsanering zijn onacceptabel. 

5.2 Voedselbank  

De SP is feitelijk tegen een voedselbank omdat de uitkering een voldoende basis moet zijn om in 

de eerste levensbehoeften te voorzien. Toch valt helaas een steeds grotere groep mensen 

tussen wal en schip. Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een voedselpakket is de 

laatste paar jaar sterk toegenomen. Niet alleen mensen met een bijstandsuitkering kloppen aan 

bij voedselbanken. Steeds meer mensen zoals bijvoorbeeld ZZP-ers, AOW-gerechtigden of 

gezinnen in de schuldsanering moeten er noodgedwongen een beroep op doen. 

De SP-Dronten wil een gemeentelijke ondersteuning van de voedselbank totdat die overbodig is! 

5.3 Toegankelijk Dronten 

In de Gemeente Dronten wonen ook mensen met een lichamelijke beperking. Winkels en 

openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of met hulphonden. De 

gemeente dient instellingen of bedrijven aan te sporen hun gebouwen toegankelijk te maken.  

5.4 Wijkvoorzieningen 

Plannen voor nieuwe voorzieningen in de wijk moeten, op het moment dat dit binnen het proces 

kan, besproken worden met de bewoners. De SP is vóór overleg en samenwerking, maar stelt 

dat de overheid wel haar verantwoordelijkheden en besluiten moet nemen.  

5.5 Buurthuizen 

Buurthuizen in Biddinghuizen en Swifterbant alsmede de Meerpaal in Dronten zijn belangrijk voor 

buurtactiviteiten en de sociale samenhang in een buurt en daarmee voor het welzijn van de 

mensen. In samenwerkingsconstructies, zoals bijvoorbeeld met scholen en met de kinderopvang, 

moet de eigenheid van het buurthuis voldoende duidelijk zijn.  

De Meerpaal dient toegankelijker te worden voor een breder publiek en weer de taak van een 

buurthuis te gaan vervullen. 

5.6 Dierenparkjes 

Dierenparkjes in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant horen bij de gemeente Dronten. Zij 

hebben een educatief karakter en zijn ook in recreatief opzicht een welkome onderbreking van 

een wandeling. De voorziening komt ten goede aan de bevolking van de gemeente Dronten. De 

gemeente heeft een ondersteunende taak in het onderhoud van deze voorzieningen. 
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5.7 Sociaal vangnet 

Voor mensen die momenteel werkzaam zijn in een beschermde werkomgeving, welke door 

bezuinigingen wegvalt, dient binnen de gemeente een alternatief gevonden te worden. Mensen 

dienen niet achter de geraniums te belanden. 

5.8 Sport en recreatie 

Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om sport te kunnen beoefenen. Mensen 

moeten actief benaderd worden om aan sport te gaan deelnemen en vrijwilliger te worden bij een 

sportvereniging. Sporten in de wijk kan een oplossing bieden. Het is gezond, geeft 

saamhorigheid en verhoogt de prestaties. De gemeente moet meer geld vrijmaken voor de 

breedtesport.  

Onder breedtesport wordt verstaan amateursport die door alle lagen van de bevolking wordt 

beoefend. Denk hierbij onder anderen aan meer bewegen voor ouderen, schoolzwemmen, 

sportaanbod voor kinderen met overgewicht, rolstoeldansen. 
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6 Zorg en welzijn 
 

6.1 Wet Maatschappelijk Ondersteuning  

Ons uitgangspunt is dat zorg en welzijn gebaseerd moeten zijn op solidariteit: kwalitatief goede 

en gelijk beschikbare zorg en voorzieningen voor iedereen. De huidige ontwikkelingen 

ondermijnen dit uitgangspunt. Iedereen moet altijd kunnen rekenen op goede hulp. Daarom is in 

het bijzonder aandacht nodig voor minder draagkrachtigen.  

Wij willen de marktwerking in de zorg terugdringen. Wij willen de zorg meer in de buurt en op een 

menselijke maat organiseren. Wij willen dat patiënten, artsen en verpleegkundigen meer te 

zeggen krijgen over de zorg. Voorkomen is beter dan genezen en op termijn ook veel goedkoper. 

Daarom willen wij extra investeren in preventie door onder andere het bewegen van ouderen en 

jeugdigen te stimuleren. 

Goede zorg is een mensenrecht. Dat is vastgelegd in internationale verdragen en gaat uit boven 

gemeentelijke regelgeving en rijkswetten. Daarom willen wij dat gemeentelijke zorg wordt 

versterkt. Geld dat de gemeente krijgt voor zorgtaken wordt geoormerkt en wordt niet uitgegeven 

aan andere zaken.  

Mensen die werken in de huishoudelijke verzorging horen een eerlijk salaris te verdienen. 

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten meer ondersteuning krijgen. Thuiszorg moet naar behoefte 

ruimhartig worden toegewezen. Respijtzorg moet worden verruimd. Respijtzorg is het tijdelijk 

overnemen van de zorg van een zorgbehoevende, met als doel diens mantelzorger te ontlasten 

en vrijaf te geven. De bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf mag niet door bureaucratie en 

vergunningen worden belemmerd. Wij willen dat mantelzorg zwaar meetelt bij de toewijzing van 

een woning.  

We werken naar een systematische schaalverkleining in de zorg, dichter in de buurt. We kiezen 

voor zoveel mogelijk zorg in de buurt, met wijkgezondheidscentra, en consultatiebureaus. Ook 

thuiszorg bieden we zoveel mogelijk aan op buurtniveau, net als verpleging, verzorging en 

dagbesteding. Mensen die hulp nodig hebben krijgen een vast aanspreekpunt, één persoon die 

voor hen zaken regelt.  

De aangekondigde overdracht van AWBZ-taken naar de WMO, de Jeugdzorg en andere 

zorgtaken naar de gemeente met gelijktijdige verlaging van de budgeten dient te worden 

uitgevoerd met zo min mogelijk gevolg voor de verleende zorg aan de cliënten. Er dient een 

speciale spreekkamer te komen op het gemeentehuis zodat mensen hun problematiek in privacy 

kunnen bespreken en dit niet aan het loket hoeft te gebeuren. 

De bestaande welzijnsvoorzieningen zullen zoveel mogelijk in stand worden gehouden en zo 

nodig in alle wijken op gelijkwaardige stand worden gebracht.  
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6.2 Onze voorstellen 

- Wij willen dat de gelden die de gemeente ontvangt voor uitvoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe Wet jeugdzorg worden geoormerkt en dus 

uitsluitend aan de betreffende doelgroepen worden besteed.  

 

Dit zijn hierbij belangrijke kaders voor ons:  

- Zorgprofessionals en specialisten dienen in samenspraak met de zorgbehoevenden te 

bepalen welke zorg op maat nodig is.  

- Wij willen dat de gemeente de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel en het nieuwe 

jeugdzorgstelsel jaarlijks evalueert en zorg draagt voor signalering en opvang van excessen.  

- Wij willen dat het algemeen maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening ruimere 

armslag krijgen om wachtlijsten te voorkomen.  

- Wij vinden dat mensen die geen wettige verblijfstitel hebben niet mogen worden uitgesloten 

van scholing met eventuele bijbehorende stage, opvang en medische hulp.  

- Wij vinden dat de gemeente garant dient te staan voor goede dag- en nachtopvang voor dak- 

en thuislozen. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor uiteraard noodzakelijk.  

- Thuiszorg dient geleverd te worden door zorgprofessionals, dit dient niet overgenomen te 

worden door bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven. Aanbesteding door de gemeente dient dan 

ook te gebeuren op garantie van zorgkwaliteit.  

- Wij vinden dat meer aandacht moet worden besteed aan eenzaamheidsbestrijding en sociaal 

isolement. Initiatieven hiertoe dienen vanuit de gemeente te worden ondersteund. 

6.3 Ouderen in de wijk 

Levensloopbestendig bouwen en renoveren voorkomt dat bewoners moeten verhuizen door 

ouderdom of handicap. Daarom moet dit blijvend worden gestimuleerd. Ouderen die dat willen 

moeten zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Realisatie van 

levensloopbestendige woningen moet onnodige verhuizingen in de toekomst tegengaan. 

Verdergaande vergrijzing vereist dat er goede strategische keuzes worden gemaakt. Uitbreiding 

van het aantal seniorenwoningen is met het oog op de toekomst noodzakelijk. Om senioren de 

kans te geven in de eigen wijk te blijven wonen, moeten er voldoende voorzieningen zijn. Denk 

daarbij aan mogelijkheden voor een wandeling (weinig drempels, bankjes in het park), winkels 

voor de primaire levensbehoeften, pinautomaat, gezondheidsposten (arts, fysio enz.). 

6.4 Betaalbare zorg en betaalbare hulpmiddelen 

Het mag niet zo zijn dat ouderen en mensen met een beperking afzien van noodzakelijke zorg en 

hulp vanwege hoge kosten of slechte bereikbaarheid. De eigen bijdragen vormen een aanslag op 

hun budget. Noodzakelijke diensten en voorzieningen moeten zo veel als mogelijk gratis zijn. Dat 

geldt ook voor aangepast vervoer. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren. 
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6.5 Wet Werk en Bijstand of Wet Water en Brood? 

Vooruitlopend op de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand per januari 2014 kunnen we nu 

al zien welke richting het op gaat. De WWB legt het accent op werk boven inkomen maar in de 

praktijk komt er weinig van terecht. Het begrip „passende arbeid‟ is verdwenen. Voortaan is elke 

baan voor iedereen geschikt. 

Deeltijdwerk en werken met behoud van uitkering kunnen verplicht gesteld worden, alsmede 

werk waarvoor men niet geschikt is. Het lokale minimabeleid wordt volledig afgeschaft en ook 

werklozen van 57,5 jaar en ouder, gehandicapten, chronisch zieken en alleenstaande ouders 

met kleine kinderen moeten solliciteren. De SP heeft al meerdere keren verzocht ruimhartig om 

te gaan met vrijstelling van sollicitatieplicht voor deze groepen. Zo kunnen cliënten van de 

sociale dienst die een zorgplicht hebben (tijdelijk) vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht.  

De SP streeft naar een ruimhartig systeem van bijzondere bijstand. De witgoedregeling moet 

weer een schenking worden in plaats van een renteloze lening. 
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7 Onderwijs en jeugd 
 

7.1 De jeugd heeft de toekomst 

De jeugd heeft de toekomst, daarom nemen wij de jeugd serieus. De SP vindt dat jongeren heel 

goed mee kunnen denken over hun eigen plek in hun wijk en hun woonplaats. Het betrekken van 

jongeren bij het inrichten van Dronten heeft voor de SP hoge prioriteit. Daarbij horen schone 

speelplekken voor kinderen, vrij van uitwerpselen, en ontmoetingsplekken voor jongeren. 

Hangjongeren hoeven dan geen last te zijn. Ze horen erbij.  

7.2 Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het jeugd- en jongerenbeleid dient zo georganiseerd te zijn dat geen kind buiten boord valt. 

Bureaucratie, uitstel- en afschuifgedrag moeten worden aangepakt. Er moeten korte lijnen zijn 

tussen instanties, ambtenaren, jeugdagent en cliënten zodat er snel en effectief actie kan worden 

genomen. De jeugdhulpverlening dient daartoe zo adequaat mogelijk te worden ingezet.  

7.3 Onderwijs 

Openbare schoolgebouwen moeten goed onderhouden worden en blijven. Scholen die een 

slecht binnenklimaat hebben, moeten onmiddellijk aangepakt worden, zodat kinderen in een 

gezonde omgeving kunnen leren. De gemeente moet ervoor zorgen dat openbare 

schoolgebouwen buiten schooltijd optimaal gebruikt kunnen worden voor buurtactiviteiten en 

culturele ontwikkeling.  

 Dat geldt ook voor de gymzalen. Scholen mogen kinderen niet afwijzen op basis van geloof, 

afkomst of handicap. Mede in verband met toezicht en onderhoud dient iedere basisschool over 

een conciërge te beschikken. De SP vindt het belangrijk dat scholen meer integreren in de wijk. 

De gemeente moet hierop de regie voeren. Verkeersveiligheid rondom scholen is voor de SP 

een belangrijk punt: kinderen moeten veilig de school kunnen bereiken. 

7.4 Passend onderwijs  

 „Weer samen naar school‟ werkt alleen als scholen voldoende in staat zijn ook „moeilijke‟ 

leerlingen passend te begeleiden. Er moeten daarvoor voldoende faciliteiten zijn of komen. 

Opvoedingsondersteuning krijgt een prominente plaats in het gemeentelijke onderwijs- en 

jeugdbeleid. Alle mogelijkheden die er zijn om schooluitval en voortijdig schoolverlaten te 

voorkomen, moeten optimaal benut worden. 

7.5 Peuterspeelzalen 

Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn basisvoorzieningen die in elke wijk aanwezig horen te 

zijn. Het is belangrijk dat er geen financiële drempels of wachtlijsten ontstaan of zijn. Kinderen 

met (dreigende) ontwikkelingsachterstanden moeten hier al goed kunnen worden begeleid. 

7.6 Sport en bewegen binnen het onderwijs 

Bewegingsonderwijs op scholen is zeer gewenst. De gymleraar en het schoolzwemmen horen in 

het onderwijs gefaciliteerd te worden. Ondersteuning blijven bieden via de breedtesport, is ook 

een belangrijk aandachtspunt. Het voortbestaan van de zwembaden is hiermee onlosmakelijk 

verbonden. 
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7.7 Ouderbijdrage 

De zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage dient gemaximaliseerd te worden op de openbare 

scholen. Ouders die niet in staat zijn om deze bijdrage te betalen kunnen hiervoor een beroep 

doen op de gemeente.  

7.8 Visie op jeugdbeleid 

Te vaak wordt gesproken over jongerenwerk alsof het alleen bestaat voor probleemjongeren. De 

SP beseft dat er problemen zijn met bepaalde groepen jongeren, maar dat mag niet betekenen 

dat alle jongeren hierop aangekeken worden. De zorg voor jongeren tot 23 jaar is versnipperd. 

De SP wil dat er een samenhangend beleid komt. In de komende periode moet er een duidelijke 

visie komen op het jeugdbeleid. In de dorpen moet voldoende opbouwwerk, jongerenwerk en 

maatschappelijk werk zijn. De SP vindt jongerencentra en activiteiten voor jongeren in de 

gemeente Dronten heel belangrijk.  

7.9 Maatwerk voor werkloze jongeren 

Jongeren die werkloos raken, helpen we om een nuttige opleiding of baan te vinden. De SP wil 

investeren in nuttig werk voor jongeren in de eigen wijk. Voor jongeren die eerst nog extra 

vaardigheden of kwalificaties moeten behalen om in aanmerking te komen voor regulier werk, is 

er de leerplek. Het leerwerkbedrijf biedt scholing om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn 

op de arbeidsmarkt. Vooral jongeren zonder startkwalificatie komen hiervoor in aanmerking. 

Jongeren die buiten de gemeentegrenzen een opleiding volgen om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te verbeteren krijgen van de gemeente een tegemoetkoming in de reiskosten. 

7.10 Het bedrijfsleven realiseert stageplekken en leerwerkplekken 

Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen wordt een opleidingsverbond gesloten zodat 

er in het bedrijfsleven voldoende geschikte stageplaatsen gerealiseerd worden voor scholieren 

en jongeren. 

De gemeente probeert afspraken te maken met het bedrijfsleven over het realiseren van 

leerwerkplekken voor werklozen.  

7.11 Speciaal onderwijs en vervoer 

Leerlingen die door een beperking afhankelijk zijn van speciaal onderwijs kunnen veelal niet 

binnen de gemeente hiervoor terecht. De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van 

leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Ook in de toekomst zal dit een taak van de gemeente 

blijven. De gemeente kan dit in natura verlenen of abonnementen verstrekken voor het OV via de 

snelste of makkelijkste route.  

7.12 MBO-leerlingen en openbaar vervoer 

Door de komst van de Hanzelijn zijn voor MBO leerlingen die (nog) niet in aanmerking komen 

voor een gratis OV-kaart de reiskosten drastisch gestegen. Immers de NS geeft geen korting 

voor deze groep, waar de Connexxion dit wel deed. 

De SP is van mening dat vervoer voor de MBO-leerlingen gratis moet zijn en dat deze kosten 

vanuit de gemeente betaald moeten worden. Dit geldt voor alle leerlingen die buiten Dronten een 

opleiding volgen waar geen alternatief voor is in de gemeente. 
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8 Cultureel Dronten 
 

8.1 Aandacht voor kunst, cultuur en muziek 

De Meerpaal, het Centrum voor Culturele Vorming, poppodium Nirvana en USRA zijn een 

gezonde voedingsbodem voor een bruisend cultureel leven. De SP steunt deze culturele 

pareltjes indien dat noodzakelijk is.  

Plekken waar een verbinding wordt gelegd tussen de in de gemeente Dronten aanwezige jonge 

talenten, kunstvormen en kunstenaars van verschillende disciplines zijn van groot belang voor 

een bruisend cultureel leven.  

Toch is wat de SP betreft de verdeling scheef. Kleine - en middelgrote podia en festivals voor 

een breder publiek krijgen lang niet altijd wat zij verdienen, of moeten smeken om subsidie. 

Terwijl bijvoorbeeld De Meerpaal voor een veel minder breed publiek, een miljoenenbudget krijgt 

en dit ook nog eens onbestraft overschrijdt. Dat moet wat de SP betreft anders.  

De SP Dronten blijft zich inzetten voor een degelijk en divers cultureel beleid, met oog voor 

programmamogelijkheden voor onder andere Lowlands, Joy 4 All enz. We willen een eerlijke 

verdeling van de beschikbare budgetten. 
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9 Groen 

9.1 Natuurgebieden blijven groen 

De bestaande parken en natuurgebieden in de gemeente Dronten blijven onaangetast. Dit 

betekent bijvoorbeeld geen plannen voor verdere bebouwing. Waar mogelijk moeten bestaande 

natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Inbreiden (invoegen in bestaande plannen) 

toestaan, alleen daar waar cultureel maatschappelijk een noodzaak is en geen alternatief 

voorhanden is. 

9.2 Duurzaam bouwen en aanbesteden 

In Dronten wordt veel gebouwd. Met duurzame bouwmaterialen kunnen we het milieu sparen. 

Het gemeentebestuur moet duurzaam inkopen en aanbesteden en hoge eisen stellen aan 

bouwbedrijven. Met haar eigen bouwplannen moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Er 

moet waar mogelijk gebruik worden gemaakt van gerecyclede bouwproducten. Nieuw materiaal 

moet vooral duurzaam zijn. Op deze manier zorgen we dat er voor toekomstige generaties 

grondstoffen over zijn en dringen we bovendien ons eigen afvalprobleem terug. Duurzaam 

bouwen en verbouwen wordt gestimuleerd door afspraken te maken met woningbouwvereniging 

en projectontwikkelaars. 

9.3 Alle huizen energiezuinig 

Ook de komende jaren zullen de energieprijzen stijgen. Vooral mensen met lage inkomens gaan 

dat merken. Onder meer omdat zij niet de middelen hebben te investeren in de energiezuinigheid 

van hun woning. De SP vindt dat alle nieuwbouwwoningen aan strenge normen voor het 

energieverbruik moeten voldoen. Bij bestaande woningen kan dit gestimuleerd worden met 

voorlichting en subsidies. De gemeente moet in samenwerking met bewoners en 

woningbouwverenigingen werken aan energiezuinige woningen. 

9.4 CO2-uitstoot 

Dronten moet haar steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering en daar ambitieus 

in durven zijn. Hierom willen wij onderzoek naar de mogelijkheid om het gemeentehuis CO2 

neutraal te maken. 

9.5 Afvalstofheffing 

Het betalen bij het wegbrengen van grof vuil bij de afvalstraat kost aan administratie meer dan 

het oplevert. Voor ingezetenen van de gemeente moet dit worden afgeschaft. Dit vermindert 

tevens het wildstorten in de natuurgebieden. 

9.6 Hondenbelasting  

De SP erkent dat honden voor overlast kunnen zorgen. Daarvoor bestaat ook de 

hondenbelasting om deze overlast aan te kunnen pakken. Helaas verdwijnt het geld van de 

hondenbelasting volledig in de algemene middelen en is daarom niet meer zichtbaar wat er 

precies door de gemeente wordt gedaan met deze gelden. Om dit op te lossen willen wij dat 

tenminste 50% van het geld dat de hondenbelasting opbrengt wordt geoormerkt en ook 

daadwerkelijk wordt besteed aan bestrijding van de overlast. Denk hierbij aan het plaatsen van 

speciale afvalbakken en poepzakjes voor de uitwerpselen of ook een verhoging van de subsidie 

voor de hondenverenigingen in gemeente Dronten. 
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10 Verkeer en vervoer 
 

10.1 Parkeerbeleid 

De SP zal gratis parkeren blijven steunen in de Gemeente Dronten, met uitzondering van de 

parkeerplekken voor recreanten bij de randmeren. 

10.2 Mee met het OV 

Het serviceniveau van het openbaar vervoer kan uitgebreid en verbeterd worden onder meer 

door een betere afstemming tussen trein, bus, taxi en andere vormen van vervoer. De tarieven 

voor openbaar vervoer mogen niet hoger worden.  

Ook moeten de bussen naar het station in de avonden en het weekeinde gaan rijden. Het 

uitgangspunt hierbij is dat je de eerste trein met de bus kan halen en de laatste trein een 

aansluiting heeft op de ringdiensten 20 of 21 en de bussen naar Swifterbant en Biddinghuizen. 

10.3 Fietsen in de gemeente Dronten 

Er moet extra aandacht komen voor onderhoud, bewegwijzering en modernisering van 

fietspaden. 

10.4 Vliegveld Lelystad 

In principe zijn wij tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Helaas ligt deze besluitvorming 

achter ons en is het niet waarschijnlijk dat hier op lokaal gebied veel aan veranderd kan worden. 

Uitbreiding van het vliegveld moet plaatsvinden binnen de in 2004 overeengekomen kaders. 

Geluids- en milieuoverlast dienen beperkt te blijven tot de toen overeengekomen grenzen. 

Omwonenden en bedrijven binnen de gemeente die onaanvaardbare overlast ondervinden 

moeten ruimhartig gecompenseerd worden.  

Ook willen wij dat er goede nulmetingen worden gedaan. Niet alleen op het gebied van 

geluidsoverlast, maar ook betreffend huizenprijzen en gezondheid. Indien blijkt dat er hier een 

negatief effect ontstaat zullen we niet schromen om luchthaven Schiphol hiervoor aansprakelijk 

te stellen. 
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11 Veilig Dronten 
 

11.1 Handhaving 

Veiligheid gaat gepaard met duidelijke regelgeving maar vooral ook met handhaving. Camera‟s 

lijken misschien een mogelijke oplossing, maar kunnen de directheid en impact van een 

zichtbare politieagent niet vervangen. Camera‟s zijn niet aanspreekbaar en kunnen niemand 

aanspreken. Een agent kan dit wel. De SP is van mening dat er niet alleen meer agenten nodig 

zijn op straat, maar dat deze ook op werkbezoek moeten gaan in bijvoorbeeld buurthuizen en 

horecagelegenheden. Ook moeten ze nauw contact hebben met bijvoorbeeld sportcoaches en 

straathoekwerkers. 

11.2 Veiligheid en milieu 

De handhaving van veiligheidsregels en milieuregels wordt uitgebreid. Het gedogen van 

gevaarlijke situaties kan absoluut niet getolereerd worden. Hierdoor kunnen levensbedreigende 

situaties ontstaan. 

11.3 Bedrijven en transport 

Indien er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen dient de omgeving hiervan op de hoogte 

te zijn. Er moet een rampenplan voorhanden zijn en dit moet regelmatig geoefend worden om de 

effectiviteit te blijven waarborgen. Denk hierbij aan chemische stoffen over het spoor en de weg 

en de opslag van explosieve stoffen. 

11.4 Dronten schaliegasvrij 

De huidige ontwikkelingen in Groningen noodzaken ons om een krachtig standpunt in te nemen 

betreffende mogelijke schaliegasboringen in de polder. Immers, het risico op aardbevingen als 

gevolg van schaliegaswinning is niet vergezocht. De mogelijke gevolgen hiervan in een 

gemeente die volledig onder het zeeniveau ligt zijn niet te overzien. Dit nog los van alle 

milieubezwaren betreffende mogelijke grondwatervervuiling. Daarom willen wij Dronten uitroepen 

tot schaliegasvrije gemeente. 
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12 Samenleven in Dronten 

12.1 Niet apart, maar samen 

Dronten is een smeltkroes van culturen. Niet alleen wonen er mensen uit alle hoeken van 

Nederland, ook buitenlandse medebewoners zijn vertegenwoordigd. Voor iedereen hoort er 

binnen de gemeente ruimte te zijn om een menswaardig bestaan op te bouwen. Werk is een 

belangrijk middel tot integratie, zelfs wel een van de basisvoorwaarden. Een plek op de 

arbeidsmarkt cruciaal. Binnen het huidige economische klimaat is dit echter niet 

vanzelfsprekend. Scholing en opleiding kunnen dan voor sommigen uitkomst bieden. Zo bieden 

we iedereen maximale kansen om zo veel mogelijk op eigen kracht in de samenleving aan de 

slag te gaan. 

Daarom dienen er goede trajecten te komen om mensen naar werk te begeleiden. Een 

investering hier betaalt zich in de toekomst dubbel en dwars uit. 

 

12.2 Tegen discriminatie 

Elke vorm van discriminatie dient te worden aangepakt. Organisaties die zich aan discriminatie 

schuldig maken worden niet getolereerd of ondersteund. Er dient een speciaal meldpunt te 

komen waar misstanden kunnen worden gemeld.  

 

12.3 Nederlands spreken is noodzaak 

Beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel uit te 

kunnen maken van onze samenleving. Voor migranten moet er voldoende gelegenheid zijn om 

de taal te leren, het actief volgen van taallessen moet worden gestimuleerd. Wachtlijsten hiervoor 

zijn taboe. Projecten die migranten op een laagdrempelige en goedkope manier helpen de taal 

eigen te maken, moeten actief en blijvend door de gemeente worden ondersteund. 

 

 


