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Voorwoord 
 

Verantwoording 2018-2022 

De positie van de SP in de gemeenteraad was niet heel sterk bij de start van deze periode. Er waren weinig grote successen, 

de partij werd niet altijd even serieus genomen en werd nauwelijks betrokken in bestuurlijk overleg in het gemeentehuis.  

Dat is veranderd. De SP is nu structureel en actief lid van allerlei commissies en werkgroepen. Dit is belangrijk, niet alleen 

omdat de contacten met bestuurders en ambtenaren dan beter zijn, maar ook omdat zo de werkwijze van politiek en 

uitvoerende organisatie voor ons nu goed zichtbaar zijn. We zitten dicht op het vuur. Aan de andere kant blijven we de partij 

die dicht bij de inwoners wil staan en hechten wij vanzelfsprekend meer waarde aan alle activiteiten die buiten het 

gemeentehuis onze aandacht vragen. Zo zijn er door de fractie werkbezoeken gedaan en is er actief meegegaan in lopende 

acties.  

Helaas moeten we toegeven dat de wereldwijde corona pandemie de werkzaamheden van de fractie en de afdeling bijna 

anderhalf jaar op een lager pitje hebben gezet, dan wij eigenlijk hadden gewild. Daarnaast is de werkelijke schade nog niet 

eens goed in beeld bij iedereen. Het lijkt er op dat schulden en huurachterstanden niet zijn toegenomen, maar we maken ons 

wel grote zorgen over de psychosociale problemen, die langzamerhand steeds duidelijker worden.  

Daarnaast is het ons steeds duidelijker geworden hoe ver het werk, dat in het gemeentehuis wordt uitgevoerd, vaak af lijkt te 

staan van de inwoners. Het contact met de gemeente verloopt vrijwel altijd heel erg formeel en juridisch. Dit is iets wat 

landelijk speelt en de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen, maar wat ook lokaal grote problemen oplevert.  

We hebben ons wel een aantal successen toe kunnen rekenen de afgelopen periode. De hondenbelasting is bijvoorbeeld weg, 

voor goede huisvesting van arbeidsmigranten hebben we een convenant afgesloten en voor bijstandsgerechtigden is de 

maximale “gift” verhoogd. Wij blijven de luis in de pels als het gaat om de huishoudelijke hulp in de WMO en blijven zeuren 

om meer betaalbare (huur)woningen in nieuwe projecten. Twee keer hebben we unaniem de raad achter ons weten te krijgen 

om een duidelijk signaal af te geven over handhaving bij kweken van medicinale wiet en zorgen over de capaciteit van 

borstkankeronderzoek. Onze collega’s hebben we mee gekregen in een mooie actie richting het provinciebestuur, als het gaat 

om de buslijnen waarop bezuinigd zou worden. En niet zonder succes! De bezuinigingen zijn tot de nieuwe ronde nu voor 

95% teruggedraaid.  

 

 

VLNR JEANET JONKER, PETER DUVEKOT, KIM REININK-WALLES   

En nu? 

Het werk is nog lang niet gedaan. We gaan de bestaande relaties binnen en buiten het gemeentehuis verder opbouwen en 

zoeken naar nieuwe manieren om Dronten nog verder en vooral socialer te krijgen. Politiek en openbaar bestuur hebben de 

afgelopen jaren flinke klappen gekregen. We kijken bijvoorbeeld al naar de invloed van het kapitalisme en alle gevolgen die 

wij daarvan voelen in de economie en de zorg. Marktwerking op plekken waar dat niet thuishoort en jacht op “frauduleuze” 

inwoners kosten ons zoveel meer dan het oplevert. En niet alleen financieel, maar ook moreel. Groepen mensen staan 

tegenover elkaar, families worden uit elkaar gerukt en het wantrouwen van de overheid in inwoners lijkt overgeslagen naar de 

inwoners, die op hun beurt alles van de overheid inmiddels wantrouwen. En helaas vaak terecht.  

De menselijke maat moet terug. Voor ons betekent dit o.a. dat de gemeente eerlijker moet zijn: over haar belangen, over 

fouten en over ideeën voor de toekomst. Eerlijk duurt het langst. De landelijke overheid brokkelt langzaam uit elkaar en ook 

lokaal vliegen de schandalen ons om de oren.  

Wij geloven er in dat we het verschil kunnen maken. Dronten kan een betrouwbare gemeente zijn. Samen met anderen 

partijen, ambtenaren en organisaties in de gemeente kunnen we het voor elkaar krijgen. En vooral samen met jullie! Onze 

kiezers. Op naar een eerlijker en socialer Dronten!   
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Onze SPeerpunten: 
 

● Breng de menselijke maat terug. Zoals in zorg en welzijn, maar ook in 

het bestuur. Het moet eerlijker en transparanter. De mens voor de 

regels! 

● Veel meer diversiteit in onze centra (leegstand verminderen) 

● De groei van Dronten is geen doel. We zorgen ervoor dat de 

basisvoorzieningen gedekt zijn. En als we groeien, doen we dat alleen 

als iedereen er een plek kan hebben, ongeacht leeftijd, inkomen, 

huidskleur, geaardheid of wat dan ook.  

● Ook in Dronten gaan we voor een goed klimaat, maar lokale 

klimaatmaatregelen mogen nooit leiden tot energiearmoede 
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Betrouwbaar Dronten 
 

Vertrouwen 

Het bestuur van Dronten moet beter en transparanter. We zien een cultuur waarin inwoners vaak worden gezien 

als een last. Het betrekken van inwoners en belanghebbenden in projecten blijkt dan ook te vaak mis te gaan. Te 

vaak lijken politiek en medewerkers vanuit het gemeentehuis zichzelf te zien als alleswetend en almachtig. In 

specifieke dossiers worden zelfs zaken achter gehouden en is duidelijk dat er spelletjes worden gespeeld. Dit 

moet en kan anders. De gemeente moet zich faciliterend en dienstbaar opstellen en pas tot handhaving overgaan 

als het niet anders kan.  

 

(Bindend) Referendum 

Een instrument als een (bindend) referendum zou lokaal laagdrempelig ingezet moeten kunnen worden.  

 

Duidelijke taal 

Ambtelijke taal moet uit de communicatie verbannen en juridische termen zo beperkt mogelijk gebruikt. Zowel 

bij offline als online communicatie.  

 

Ombudsman 

Om ervoor te zorgen dat inwoners met klachten over het handelen van de gemeente hun verhaal kwijt kunnen en 

ondersteuning kunnen krijgen bij een oplossing, komt er een gemeentelijke ombudsman met vergaande 

bevoegdheden.  

Externe inhuur 

Er zijn in de gemeente taken die zo specifiek zijn, dat er deskundigen ingevlogen moeten worden. Ook kan het 

zo zijn, dat door een te krappe personele bezetting, er tijdelijk hulp van buitenaf nodig is. Dit zijn echter 

uitzonderingen, die de regel bevestigen, dat gemeentelijke taken zoveel mogelijk door ambtenaren in vaste dienst 

uitgevoerd moeten worden. De landelijke overheid heeft al opgeroepen tot snijden in de externe inhuur, maar aan 

deze roep is te weinig gehoor gegeven. De inhuur van externen zou wat de SP betreft in Dronten nooit boven de 

rijksnorm van 10% uit mogen komen. Het werken voor de gemeente via een payroll constructie is wat de SP 

betret geen optie.  

 

SPeerpunt: het bestuur van Dronten moet eerlijker en menselijker. De 

mens voor de regels. 

 

 

 

                                                                                                                                 ©FREDBERVOETS 
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Werken en ondernemen in Dronten 
 

Geef ondernemers de ruimte 

Kwijtschelding gemeentelijke belasting voor ondernemers moet mogelijk worden. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan de groep startende ondernemers. Specifieke gemeentelijke starterssubsidies zouden verstrekt moeten worden 

aan ondernemers, die in de gemeente aan de slag willen. De besluitvorming rond deze subsidies en 

kwijtscheldingen moet ook zo kort mogelijk. Ook hier gaan we ervan uit: de gemeente is dienstbaar aan de 

ondernemers.  

Kleine ondernemers boven grote ketens 

In deze gemeente mogen grote ketens niet de dienst uitmaken. Een 24 uurs economie is dan ook niet wat wij 

willen.  

Meer diversiteit in het centrum  

Door de opkomst van het internet zien we landelijk dat de middenstand in centra van gemeenten het lastig heeft. 

Mensen bestellen veel meer online en laten producten bezorgen in plaats van zelf nog fysiek de winkel in te 

gaan.  In de winkelcentra van alle kernen moeten we gaan voor meer diversiteit. Een groter aanbod van 

specifieke producten en diensten. De huurprijzen zullen hiervoor gedrukt moeten worden.  

Banen creëren 

In de gemeente blijft veel nuttig werk in onderhoud, onderwijs en zorg en welzijn liggen. Tegelijkertijd zijn er 

altijd nog mensen in de bijstand, die graag aan het werk willen. De gemeente kan, waar dat binnen de 

mogelijkheid ligt, additionele banen scheppen. Hier mag geen sprake zijn van verdringing van bestaande banen 

en het moeten volwaardige banen zijn met gegarandeerd minimaal het minimumloon.  

Re-integratie 

Er staan nog teveel mensen aan de kant en er zijn altijd veel bedrijven op zoek naar de juiste werknemers. Een 

goede match vinden moet gestimuleerd worden. Regelingen om mensen met een uitkering of beperking in dienst 

te nemen moeten worden opgetuigd.  

  

Arbeidsmigranten 

We letten op bedrijven, die zich hier willen vestigen, waar veel banen voor arbeidsmigranten zijn. Met hen 

worden concrete afspraken gemaakt over werkomstandigheden en woonomstandigheden. Het manifest (de 

afspraken over woon- en leefomstandigheden), dat op ons initiatief geschreven is, wordt telkens geëvalueerd en 

geactualiseerd.  

 SPeerpunt: Veel meer diversiteit in de winkelcentra (leegstand 

verminderen) 

  

©FRED BERVOETS 
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Bewoonbaar Dronten 
 

Woonvisie 

Dronten heeft in 2015 een woonvisie vastgesteld. Bij de start van een nieuwe periode zal er een nieuwe 

woonvisie komen. Een belangrijk moment, want hierin worden de uitgangspunten voor de komende jaren 

vastgesteld.  

Groei Dronten? 

Over de groei van Dronten houden we een bindend referendum. 

Groei heeft volgens ons grote consequenties. Bijvoorbeeld: we willen  geen forenzenstad worden.  

Als we dan toch gaan groeien, dan wel met de noodzakelijke faciliteiten en voorzieningen. 

 

Bouwen, bouwen 

Meer sociale woningbouw in Dronten. In elke wijk. Ook moet er gekeken worden naar nieuwe vormen van 

wonen (zoals woonvormen voor alleenstaanden). Flexwonen is bijvoorbeeld een goede vorm van het huisvesten 

van meerdere doelgroepen op 1 locatie.  

Speelruimte 

3% van alle openbare ruimte is speelruimte. Dit is te weinig. 

Binnen elke wijk moet speelruimte beschikbaar zijn, zonder dat er drukke doorgangswegen moeten worden 

overgestoken. Vooral de oudere wijken moeten kritisch worden bekeken, omdat deze meestal rond de centra 

liggen en het verkeer daar de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen.  

I.v.m. sluipverkeer moet de gemeente een open beleid voeren m.b.t. verkeer remmende maatregelen in deze 

wijken. 

Zorgbuurthuis 

Een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook 

als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten, en vaste en bekende gezichten. Zonder de lange 

gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis. Dat is oud worden in het Zorgbuurthuis. De 

SP wil dat deze Zorgbuurthuizen er komen. 

Geen verkoop sociale huur 

Er is al een nijpend tekort aan sociale huurwoningen, daarom is het verkopen van deze woningen niet logisch. 

Uitgangspunt zal dan ook zijn om dit niet te doen, of hier minstens een alternatief voor terug krijgen door 

nieuwbouw.  

 

Zelfbewoningsplicht 

Bij het opkopen van woningen of appartementen geldt een zelfbewoningsplicht om te voorkomen dat 

huisjesmelkers vrij baan hebben om voor exorbitante bedragen en met slecht onderhoud woningen en kamers te 

verhuren.  

Inwonersparticipatie 

Praat mét de mensen en niet óver de mensen. 

Ook in Dronten is burgerparticipatie een hot item. Het is alleen erg jammer, dat dit teveel gebeurt via een 

gestandaardiseerd patroon: beleidsnota’s, onderzoeksbureaus en vaste inspraak groepen zijn het middel. 

Evaluaties vinden eerder plaats met ambtenaren en aanbieders, dan met de doelgroep zelf. 

De SP wil dat het analyseren van problemen en het evalueren van beleid met de inwoners zelf gebeurd. Ga de 

straat op, maak gebruik van je netwerkcontacten, zoals jeugd en jongerenwerk, sociale media, haal de inwoners 

binnen. 

SPeerpunt: Groei van Dronten is geen doel. We zorgen ervoor dat de 

basisvoorzieningen gedekt zijn. En als we groeien, doen we dat alleen 

door iedereen een plek te geven, ongeacht leeftijd, huidskleur, 

geaardheid of wat dan ook.  
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Sociaal Dronten 

 

Maatwerk 

Niet langer zijn regels en/of procedures de maatstaf voor het aanbod van sociale voorzieningen, maar uitsluitend 

maatwerk. Hierbij is het goed om de marktwerking uit de zorg te slopen. En daar beginnen we lokaal mee. 

Kwaliteit boven kwantiteit. 

 

Armoede en schulden 

Ook in Dronten is er sprake van armoede en schuldenproblematiek. Vaak is dit helaas onzichtbaar en verborgen. 

De instanties, die hulp bieden bij het omgaan met schuldenproblematiek, werken vaak niet goed samen of bieden 

diensten aan op vrijwillige basis. Hierdoor vallen mensen nog te vaak tussen wal en schip, of weten niet waar ze 

terecht kunnen voor de juiste hulp. De gemeente zou hier de regiefunctie sterker op zich moeten nemen en het 

beeld op deze doelgroep accuraat en actueel moeten houden.  

Wij vinden dat er in Dronten geen kind meer in armoede mag leven. Om dit te bereiken zal de gemeente de 

regierol, zoals we hiervoor beschreven, proactief moeten oppakken. Zelf de helpende hand toesteken in plaats 

van afwachten tot er om hulp gevraagd wordt.  

Participatiewet 

Er zullen altijd mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Wij vinden dat dit zo regelarm mogelijk moet. Andere 

gemeenten zijn eindelijk al aan het experimenteren met een regelarme bijstand. Dronten mag hier zeker ook een 

voorschot op nemen. Niet meer uitgaan van dwang, maar oprechte hulp bieden en natuurlijk handhaven waar 

nodig.  

Sociale recherche  

Sociale recherche terug naar de gemeente zelf. Hierin de menselijke maat leidend maken. Dit instrument is het 

laatste redmiddel.  

WMO 

De menselijke maat moet terug in de WMO. De hele wet heeft nog steeds te veel weg van grove bezuinigingen 

ten koste van mensen die kwetsbaar zijn.  

In de uitvoering van de WMO blijken gaten te vallen. De in deze periode ingevoerde “blijvers lening” is hiervan 

een voorbeeld. Het mag per definitie niet zo zijn dat mensen leningen moeten afsluiten om aanpassingen aan hun 

woning te doen om er te kunnen blijven wonen. De WMO mag ruimer worden ingevuld en uitgevoerd.  

Organisaties die diensten in het kader van de WMO aanbieden mogen niet meer leidend zijn in de indicatie, maar 

de hulpvraag van de cliënt moet weer centraal komen te staan.  

Ook komt er een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers, dienstverleners en regelingen bij elkaar brengt. Met als 

uitgangspunt: het ontzorgen van de mantelzorger.   

Jeugdzorg 

Een betere uitvoering van het uitgangspunt “één gezin, één plan, één persoon voert regie”. 

Dit door laten lopen voor jongeren in de leeftijd tot 23 jaar. Een hulpvraag verandert niet door een 

leeftijdsoverschrijding en de landelijke wetgeving biedt mogelijkheden. 

Er moet  onderscheid worden gemaakt tussen verwachte kortlopende zorg en langdurige zorg. De looptijd van de 

indicatie moet hierop zijn afgestemd. Er mogen geen hiaten in de zorg zitten tussen indicaties. 

De rechten van de hulpvrager moeten beter worden geborgd. Dit kan al met relatief kleine zaken zoals werken 

met ontvangstbevestigingen, actief wijzen op een cliëntondersteuner en duidelijk aangeven binnen welke termijn 

een beslissing wordt genomen. En wat de bezwaarmogelijkheden zijn. 

Geen wachtlijsten/wachttijden voor specialistische jeugdzorg. Als er geen plaats is in een behandelcentrum, moet 

er onmiddellijk ambulante hulp worden geboden door een professional.(Eventueel moet hier een regionaal 

ambulant team  voor worden opgezet.) 

SPeerpunt: Breng de menselijke maat terug in zorg en welzijn 
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Onderwijs in Dronten 
 

Onderhoud 

Teams in het onderwijs ondervinden grote druk. De lonen zijn laag en de werkdruk is hoog. Veel taken en 

verantwoordelijkheden komen te liggen bij de docenten, die dit nu juist niet kunnen gebruiken.  

Het onderhoud van de schoolgebouwen ligt nu bij de scholen zelf. Wij willen dat dit terugkomt bij de gemeente. 

Die zal ook jaarlijks standaard de panden controleren. 

 

Schoolzwemmen 

Het schoolzwemmen moet terug in het basisonderwijs. Elke leerling in het basisonderwijs krijgt de kans een 

zwemdiploma te halen.  

Passend onderwijs 

Het indiceren en uitvoeren van passend onderwijs moet bij de juiste mensen liggen. Niet bij externen die naar 

aanleiding van protocollen beslissingen nemen, maar bij leerkrachten die dagelijks met de leerlingen werken. Zij 

hebben het beste zicht op de begeleiding en hulp die de leerlingen nodig hebben. Voorop staat dat ouders hier in 

alle situaties bij betrokken worden.  

Taalachterstand 

Er moet een goede samenwerking komen tussen scholen om taalachterstand tegen te gaan. De gemeente speelt 

hier een faciliterende rol in.  

Beweegprogramma’s 

Voor iedere doelgroep zijn er binnen de gemeente sport/recreatie mogelijkheden. 

Voor gezondheid, ontspanning en als middel tegen eenzaamheid. 

Naast het reguliere aanbod vraagt dit extra aandacht voor speciale doelgroepen. 

Er is weinig aanbod voor mensen met een beperking, zeker voor jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar. 

Dit vraagt om een actief ondersteunend beleid en voldoende financiën, waarin de buurtsportcoaches een 

sleutelrol spelen en vraaggericht kunnen werken. 
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Klimaat in/en Dronten 
 

Restafval  

Het moeten gaan betalen voor restafval is taboe. Er komt geen diftar in Dronten als het aan ons ligt, wel scheiden 

na ophalen. Registratie van restafval in ondergrondse bakken gebeurt niet en iedereen blijft in staat zijn afval 

netjes weg te kunnen brengen voor verwerking. Er komt geen verzameling van data met behulp van 

toegangspassen voor containers.  

 

Vliegveld Lelystad 

De winst voor onze gemeente met de uitbreiding van het vliegveld is wat ons betreft onbewezen. De gemeente 

moet alles op alles zetten om de uitbreiding tegen te gaan, maar op z’n minst de overlast proberen te beperken. 

Een stevige vuist in de landelijke politiek is nodig hiervoor en samenwerking met omliggende gemeenten en 

belangenverenigingen is onmisbaar.  

 

Biologische landbouw en veeteelt 

Dronten is een gemeente met veel biologische landbouw (top 3). Naast biologische landbouw moet er ruimte 

worden gecreëerd voor alternatieve landbouwsystemen als polycultuur en voedselbossen (natuur inclusieve 

landbouw, kringlooplandbouw, enz.). Deze systemen putten de bodem niet uit. Er wordt geen gebruik gemaakt 

van gewasbeschermingsmiddelen die de natuur schaden.  

Het inzaaien van akkerranden met mengsel van planten voor de insecten en vogels wordt gestimuleerd, want het 

vergroot de biodiversiteit en verbetert de gewasbescherming.  

Er komen geen megastallen in onze gemeente. Stallen worden brandveilig gemaakt. Vee in de wei moet kunnen 

schuilen voor zon en regen. 

De gemeente gaat coulant om met het verlenen van vergunningen voor boerderijwinkels, zodat er zoveel 

mogelijk lokaal kan worden gekocht.   

 

 

                                                                                                                                                        ©JESSICA HOBO 

 

Groen 

Het groenbeheer wordt alleen uitbesteed aan aannemers en groenbedrijven die het keurmerk “Kleurkeur” voeren.   

Rekening houdend met de vogelnesten, wordt het maaien uitgesteld tot na mei. Grashopen worden na het maaien 

overal afgevoerd.  Daar waar mogelijk wordt natuurvriendelijk berm- en groenbeheer toegepast middels  

kruiden- en bloemrijke bermen, zodat de groenvoorziening aantrekkelijk wordt voor vogels en insecten. En dit 

groenbeheer is niet alleen aantrekkelijk voor vogels en insecten, maar ook voor de inwoners is het mooier en 

voor de gemeente wordt het goedkoper!  

De volgende burgerinitiatieven worden gesteund en gestimuleerd:  opvangen van regenwater, composteren van 

groenafval, van tegeltuin naar groene tuin en het gebruiken van inheemse beplanting. Geen tegeltaks, liever 

belonen dan straffen. 

Er zal actief worden gewerkt naar het omvormen van de schoolpleinen met tegels naar groene schoolpleinen. 
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Energie en klimaat 

Nieuwe (sociale huur) woningen moeten direct gebouwd worden tot het hoogste energielabel. Bij nieuw- en 

verbouw wordt gebruik gemaakt van recyclebare materialen. Subsidies voor groene daken en groengevels komen 

ook beschikbaar voor kleine initiatiefnemers.  

Zonnepanelen worden op daken geplaatst, niet in natuurgebieden, weidevogelgebieden of cultuurlandschappen    

Het gebruik van duurzame vormen van energie wordt gestimuleerd. In de gemeente worden geen bomen gekapt 

voor biomassa verbranding.  

Bij het invoeren van allerlei groene energie maatregelen wordt rekening gehouden met de koopkracht van 

mensen. Geen dwingende regels die mensen in energiearmoede jagen.  

Wij staan niet toe dat er energie slurpende bedrijven in Dronten worden gevestigd voordat daarvoor een 

toereikende groene energiebron aanwezig is. 

  

SPeerpunt:  Er komen geen inwoners in de financiële problemen 

door de klimaatoplossingen die Dronten gaat toepassen, energie 

armoede moet worden voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                ©FRED BERVOETS 
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Bereikbaar Dronten (verkeer en vervoer) 
 

Openbaar vervoer 

Voor het openbaar vervoer is de gemeente afhankelijk van de provincie. De bereikbaarheid van de kernen is nog 

steeds ronduit slecht. Natuurlijk vinden ook wij het geen goede zaak om lege bussen te laten rijden, maar om 

afhankelijk te zijn van buurtbussen met vrijwilligers is voor de SP onacceptabel.  

In goed overleg met de provincie moet gezocht worden naar een goede infrastructuur in het OV. Hoofdaders met 

kleine vertakkingen (visgraat model) zijn voor ons model voor aanbestedingen in het OV.  

Als aanvulling pleiten we voor speciale gemeentelijke abonnementen en tarieven om het reizen binnen de 

gemeentegrenzen aantrekkelijker te maken.  

De provincie moet voor eens en voor altijd stoppen met steeds weer dreigende bezuinigingen op het OV in onze 

gemeente.  

Infrastructuur 

De ontsluiting van de gemeente is niet heel groots. Bij grote evenementen en festivals lopen de hoofdwegen al 

snel vol en krijgen burgers last van opstoppingen en overlast. Dit moet beter. Bij de provincie moet de gemeente 

duidelijker in beeld komen als het gaat om het wegennet. Het huidige gebruik van dit wegennet is inmiddels veel 

groter dan de capaciteit waar het voor ontworpen was.  

Mobiliteitscentrale 

Mensen, die afhankelijk zijn van vervoer om zich buitenshuis te kunnen begeven, moeten erop kunnen 

vertrouwen dat dit vanuit de WMO voorzieningen goed gefaciliteerd wordt. Wachttijden van soms over een uur 

zijn onacceptabel voor een doelgroep die niet in staat is zich op een andere manier te verplaatsen.  

 

SPeerpunt: zonder of met uitbreiding van Dronten: een goed 

wegennet en goed OV is onmisbaar voor alle inwoners.   
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Veilig Dronten  
 

Verlichting  

Dronten moet koploper worden in het invoeren van innovatieve projecten in de verlichting. Om verspilling tegen 

te gaan en het gevoel van veiligheid te vergroten moeten we gebruik maken van technieken die verlichting 

adequaat reguleren.  

Aanrijtijden 

In de gemeente Dronten zijn plekken waar politie, brandweer en ambulances slecht kunnen komen. In een aantal 

gevallen kan niet eens een aanrijtijd van 15 minuten gegarandeerd worden. De gemeente moet hier zelf actie op 

ondernemen en waar nodig een post inrichten waar de hulpdiensten gestationeerd kunnen zijn, zodat alle 

inwoners op tijd te bereiken zijn in geval van nood.  

Netwerk 

Er zijn veel instanties en organisaties actief in onze gemeente op veel terreinen. Hier schuilt een enorm netwerk 

als het gaat om signaleren van onveilige situaties. De gemeente is spin in het web als het gaat om het clusteren 

van deze informatie. Op initiatief van de gemeente houden we beter vinger aan de pols samen met deze 

instanties. We weten immers dat criminaliteit lokaal begint. Dus dat is de juiste plek om groot op in te zetten.  

Boa’s 

Het huidige aantal boa’s voorziet niet in de handhaving. Er is een grotere investering nodig om ervoor te zorgen 

dat er meer handhaving ingezet kan worden. Bij het creëren van deze banen hoort vanzelfsprekend ook een 

gedegen scholing, waarbij duidelijk is dat handhaving het laatste redmiddel is en de menselijke maat altijd 

prevaleert.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  ©FRED BERVOETS 
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