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  Iedereen erbij! 

 

Wij staan voor het motto “Iedereen erbij!“ en voor onze basiswaarden. We weten waar onze 
opdracht ligt: ervoor zorgen dat niemand wordt uitgesloten en ervoor zorgen dat iedereen de 
mogelijkheid heeft mee te doen. 

We doen dat vanuit onze sociaaldemocratische waarden. We willen die waarden omzetten in 
praktisch beleid dat hoort bij deze tijd. 

De onderwerpen, wij noemen die verder pijlers in onze uitgangspunten waarmee de PvdA 
Dronten dat de komende periode gaat doen zijn:  Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Iedereen 
heeft recht op een goede woning, op fatsoenlijk werk, op prima voorzieningen en op 
passende zorg. 

Dan denkt u: “Dat klinkt mooi. Is dan nu plotseling alles mogelijk, kan alles zomaar?” 
Dat is natuurlijk niet zo. Er moeten keuzes gemaakt worden en belangen moeten worden 
afgewogen. Wel moet het zo zijn dat iedereen de mogelijkheid heeft te laten weten wat de 
wensen zijn en iedereen heeft er recht op te weten waarom en hoe beslissingen tot stand 
zijn gekomen. Dat is zoals het gaat in een democratische samenleving. 

De PvdA wil dat de inwoners in staat zijn op hun eigen wijze deel te nemen en bij te dragen 
aan de samenleving van de gemeente Dronten. “Op hun eigen wijze” is daarbij een 
belangrijke uitspraak. Wie hulp nodig heeft, wie steun nodig heeft dient dat te krijgen op de 
juiste manier op het juiste moment. Op die manier denken wij een samenleving te kunnen 
krijgen waar we “Samen voor elkaar zorgen”. 

Deze uitgangspunten betekenen voor PvdA politici vooral dat zij graag willen luisteren naar 
mensen, en duidelijk krijgen wat er leeft onder de inwoners. Wat willen mensen, en hoe 
willen ze dat? Wat hebben ze nodig?  
PvdA-gemeenteraadsleden staan klaar om de geluiden uit de samenleving in politieke 
voorstellen en uitgangspunten te vatten, en waar mogelijk in beleid om te zetten.  
In dit samenspel tussen politici en bewoners, is betrokkenheid en inzet van de bewoners een 
noodzakelijke factor. 

Met deze uitgangspunten gaat de PvdA Dronten de komende periode aan de slag. Met 
overtuiging en inspiratie werken aan een goede en prettige samenleving in Dronten, waar 
iedereen zich gehoord voelt, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen ook “Zorgt voor 
de Ander”. Samen kunnen we zo tot die betrokken en zorgzame samenleving komen. 
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Leeswijzer. 

 

We beschrijven de uitgangspunten van de PvdA Dronten voor 2018-2022 aan de hand van 
vier pijlers: Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Deze onderwerpen hebben elk hun eigen 
inhoud. Wel zijn er raakvlakken en ook overlappingen.  

De uitgangspunten geven aan wat voor de PvdA belangrijk is, en vormen de basis van 
waaruit wij werken. We hebben ervoor gekozen om ons programma beknopt te formuleren. 
Het programma zal verder groeien en er zullen in de periode 2018 -  2022 zeker wijzigingen 
aangebracht moeten worden.  

De kiezer kan erop vertrouwen dat de uitgangspunten, acties, plannen en doelen van de 
PvdA voldoen aan eisen van duidelijkheid, degelijkheid en duurzaamheid. De kiezer kan dit 
toetsen aan de volgende criteria: 

• Er is een sociaaldemocratische gedachte zichtbaar. Zonder af te doen aan de eigen 
verantwoordelijk van inwoners, is er altijd aandacht en steun voor diegenen die het - 
om welke reden dan ook - zelf niet goed redden; 

• De voorgestelde maatregelen zijn duidelijk voor de inwoners en goed, efficiënt en 
eenvoudig te gebruiken of aan te vragen;  

• Daar waar mogelijk zal de inwoner betrokken worden bij de voorbereiding en bij het 
bedenken van plannen en ontwikkelingen. De PvdA vindt het belangrijk om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de aanwezige kennis, ervaring en betrokkenheid van 
de inwoners. Uiteraard behoudt de PvdA hierbij de eigen politieke 
verantwoordelijkheid. 

• Alle plannen worden duurzaam en met zorg voor omgeving en milieu opgezet en 
uitgevoerd. Hierbij gaat het ook om persoonlijke bewustwording bij de bevolking van 
de noodzaak voor een schoon en duurzaam milieu 

• Het gevoel van veiligheid is een belangrijk punt bij het maken van plannen. Het gaat  
niet alleen om geformuleerde criteria; iets kan aan alle veiligheidscriteria voldoen, 
maar de mensen die ermee te maken hebben, kunnen iets als onveilig beleven en 
ervaren. Daarmee moet rekening gehouden worden.  
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Zorg en Welzijn 

Onze standpunten in het kort: 

• We verstrekken jaarlijkse subsidie aan de voedselbank. 
• We willen ouderen actief benaderen om hulpvragen te signaleren. 
• We gaan welzijnswerk gericht inzetten op mensen in de bijstand. 
• We willen een nieuwe uitgaanslocatie (disco) voor jongeren in de leeftijd van 12-18 

jaar. 
• We maken meer werk van inburgering. We doen het samen! 
• We zorgen ervoor dat de publieke ruimte voor iedereen toegankelijk wordt ingericht. 

Omarm succesvolle initiatieven 
De PvdA wil initiatieven op het gebied van welzijn stimuleren. Neem voorbeelden als Vraag 
elkaar, Open je hart, de Mantelzorgkring etc. De winst van dit soort initiatieven zit in de zorg 
voor elkaar. We willen dit beter regisseren en faciliteren zodat we meer verbindend werken. 
Samenwerken doe je met elkaar. Voor al onze inwoners moeten deze initiatieven bereikbaar 
zijn. We willen bestaande initiatieven ondersteunen. De PvdA wil een jaarlijkse subsidie 
geven aan de Voedselbank. 

Ouderen 
Bepaalde groepen mensen verdienen bijzondere aandacht. Daarin zullen we proactief zijn. 
Bijvoorbeeld preventieve huisbezoeken bij onze ouderen, aandacht op het gebied van 
eenzaamheid, tafeltje-dek-je etc. Het welzijnswerk moet beter onder de aandacht worden 
gebracht van ouderen. De pioniersgeest van vroeger zorgt er nog steeds voor dat ouderen 
denken het zelf wel te kunnen oplossen, waardoor zij te laat om hulp vragen. Dit komt het 
welzijn van ouderen niet ten goede. Als hulp te laat komt, is er meer of duurdere zorg nodig. 
Het is geen schande om hulp te vragen als het niet zo goed met je gaat. We zijn er voor 
elkaar. 

Jongeren 
Het jeugd- en jongerenwerk staat als een huis, maar voor de groep 12 tot 18 jarige is er geen 
uitgaansgelegenheid meer in onze gemeente. Er was een prachtig initiatief: La Bamba, een 
succesvolle discotheek voor deze doelgroep. Het is nog steeds niet gelukt om een nieuwe 
locatie te vinden. Voor deze grote groep jongeren is het van belang dat zij een geschikte 
uitgaansgelegenheid hebben. De PvdA wil hierin investeren. Het voorkomt dat jongeren 
noodgedwongen ergens anders gaan rondhangen of te vroeg in aanraking komen met drank 
en/of drugs. Voor groepen jongeren die overlast geven en di zich nergens wat van 
aantrekken is er een goede samenwerking met De Meerpaal (jeugd- en jongerenwerkers), 
de gemeente en de politie. 

 

Mensen in de bijstand 
Het welzijnswerk moet een grotere rol gaan spelen voor onze inwoners met een 
bijstandsuitkering. De sociale dienst beoordeelt het recht op de uitkering en de hoogte van 
de uitkering. De dienst probeert tevens de mensen te activeren. De PvdA wil dat er een 
nauwere samenwerking gaat plaatsvinden met De Meerpaal Welzijn. Het succesvol 
terugkeren op de arbeidsmarkt is afhankelijk van hoe goed mensen in hun vel zitten. Het een 
kan niet zonder het ander.  
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Naast de succesvolle methode Workfast voor mensen met een kleine afstand tot de 
arbeidsmarkt, willen we een nieuwe methode ontwikkelen voor de mensen die een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben in samenwerking met De Meerpaal Welzijn. 

Nieuwkomers 
Samen met De Meerpaal, Vluchtelingenwerk, OFW en de gemeente willen we meer en beter 
investeren in de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Een succesvolle 
inburgering begint met taal, maar sommige mensen hebben meer begeleiding nodig om te 
integreren in onze samenleving. Dat doen we samen in de wijk, de buurten waar we allemaal 
bij horen. Het gaat om maatwerk. Afhankelijk van de vraag kan de begeleiding intensiever 
zijn dan nu het geval is. We vinden het belangrijk om nu te investeren om problemen later te 
voorkomen. 

Zorg 
Wie zorg nodig heeft, krijgt passende en adequate zorg. Ook hier kijken we naar de 
menselijke maat. Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Om de 
zelfredzaamheid van ouderen te vergroten is het belangrijk dat ouderen mobiel blijven. 
Goede mobiliteit zorgt ervoor dat ouderen zelfstandig bij de voorzieningen kunnen komen. 
Als de mobiliteit dreigt weg te vallen is er intensievere (thuis)zorg nodig. De PvdA vindt het 
belangrijk om bij de inrichting van de publieke ruimte rekening te houden met de mobiliteit 
van onder andere ouderen. 
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Werk 

 
Onze standpunten in het kort: 

• We willen payrollconstructies verbannen uit de gemeentelijke organisatie. 
• We willen welzijnswerk een prominente plek geven in de begeleiding van mensen 

met een bijstandsuitkering. 
• Wij stimuleren de vestiging van kleine startende duurzame bedrijven in de wijken. Zij  

verhogen de levendigheid.  
• Wij willen goede arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk loon voor onze 

thuishulpen. 

Bestaanszekerheid 
Iedereen in Nederland heeft recht op bestaanszekerheid. Werk is daarbij belangrijk. Dankzij 
een baan heb je inkomen, neem je deel aan de samenleving en groeit je (zelf)respect en 
(zelf)waardering. Vast werk is geen luxe maar een recht. Het biedt inkomen, 
toekomstperspectief en versterkt je identiteit. 
Mensen met flexibele baantjes of nul-urencontracten verdienen méér zekerheid. We willen 
payrollconstructies verbannen uit de gemeentelijke organisatie.  

Begeleiding naar werk 
We werken samen met gemeente Kampen, UWV en Impact om mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Arbeidsgewenningstrajecten, 
arbeidstoeleidingstrajecten, leer-werktrajecten, beschermd werken maar ook instrumenten 
zoals loonkostensubsidie worden hier ingezet. Welzijnswerk levert een belangrijke bijdrage 
aan het verkleinen van achterstand tot de arbeidsmarkt (project Levenskracht van De 
Meerpaal). Bij de inzet om mensen aan het werk te krijgen moeten valse concurrentie en 
werkverdringing voorkomen worden. 

Fatsoenlijk loon voor onze thuishulpen 
Medewerkers in de uitvoering van de zorg, zoals bijvoorbeeld thuishulpen, hebben recht op 
goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit 
werk als ZZP-er doen. Wij vinden dit een belangrijk criterium in de gemeentelijke 
aanbestedingsprocedures.  

Startende ondernemers 
We denken met de eigenaren van winkelpanden mee over een alternatieve bestemming van 
leegstand. Startende ondernemers zouden deze gaten kunnen opvullen. Natuurlijk geldt dit 
ook voor de winkelcentra in Swifterbant en Biddinghuizen. Veel startende ondernemers 
beginnen hun onderneming vanuit de eigen woning. De PvdA vindt het belangrijk dat aan 
deze startende ondernemers voldoende ruimte wordt geboden en dat zij niet worden 
belemmerd door overbodige gemeentelijke regelgeving. 

 
Wij maken ons  sterk voor betaalbare huisvesting voor starters en ZZP’ers en stimuleren de 
vestiging van kleine bedrijven in de wijken. Zij verhogen de levendigheid. 
Wij stimuleren beleid gericht op het aantrekken van ondernemingen met arbeidsintensieve 
(ambachtelijke) productieprocessen, die duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). 
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Wonen 
Onze standpunten in het kort: 

• Wij willen van Spelwijk in Swifterbant een woonwijk maken. 
• Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare 

voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur.  
• Wij willen voor iedereen betaalbare en kwalitatief goede woonruimte realiseren, 

inclusief jongeren, studenten en arbeidsmigranten. 
• Wij willen levensloopbestendige woningen en woonservicepunten voor senioren. 
• Vanaf 2020 worden alle woningen energieneutraal gebouwd en vanaf 2022 worden 

er geen woningen meer gebouwd met een gasaansluiting. 
• wij willen zuinig zijn op de buitengebieden, het karakter daarvan moet herkenbaar 

blijven, wat niet betekent dat er niets veranderd mag worden. 
• Buurtrechten voor de bewoners. 

 
Spelwijk in Swifterbant een woonwijk 
We gaan de komende vijf jaren geen concurrerende nieuwe wijken ontwikkelen. De 
woningbouw moet gerealiseerd worden in bestaande woningbouwlocaties. Met uitzondering 
van Spelwijk in Swifterbant. Wij willen dat dit een woonwijk wordt.  

Voldoende en beschikbare sociale huurwoningen  
Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een vertrouwde thuisbasis. 
Het vormt een belangrijk deel van bestaanszekerheid. Wonen doe je niet alleen, maar met 
anderen in een buurt of wijk, dorp of stad. We willen meer betaalbare woningen en meer 
zeggenschap voor bewoners. Wij willen vraaggericht bouwen en niet bouwen om te groeien. 
Het gaat erom dat voldaan wordt aan de vraag van de inwoners. 

Gemengde wijken 
Wij streven naar gemengde wijken en gemengde dorpen. Dit betekent dat er ruimte is voor 
diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge of oudere kinderen, meerdere 
generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders.  

Voor ouderen willen wij woonservicepunten en levensloopbestendige woningen realiseren, 
Wij willen ruimte bieden voor de ontwikkeling van vernieuwende  woonvormen. We 
ondersteunen concept-ontwikkelaars die kansen zien om bijzondere woonmilieus te 
realiseren.  

Energie neutrale woningen zonder gasaansluiting 
Wij willen dat vanaf 2020 alle woningen energieneutraal worden gebouwd en dat vanaf 2022 
er geen woningen meer worden gebouwd met een gasaansluiting. Het gebruik van gas is 
over de houdbaarheidsdatum. Er zijn steeds meer duurzame energievoorzieningen mogelijk. 
Denk aan zonnepanelen, windmolens en warmtepompen. 
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Openbare ruimte “De buurt bestuurt” 
Wij willen dat  bewoners hun ‘buurtrechten’ kunnen gebruiken. Dit houdt in dat bewoners de 
gemeente kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en zelf uit te voeren. Het 
betekent ook dat bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen 
voor de openbare ruimte in hun wijk, en dat bewoners de mogelijkheid hebben om mee te 
doen bij de ontwikkeling en verkoop van gebouwen met een publieke functie (een functie op 
gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch). 

Wij willen investeren in een veilig en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, 
groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daarom moeten er daar in 
alle buurten genoeg van zijn. Het beheer van onze openbare ruimte moet gebeuren vanuit 
de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijkheid, kwaliteit. Een veilige leefomgeving is een 
zaak van iedereen. Bij het aanpakken van criminaliteit staan de inwoners centraal; motto 
daarbij is ‘De Buurt Bestuurt’. Wij willen dat de gemeente voor elke buurt met de bewoners 
een buurtplan opstelt, waarin de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid 
worden geformuleerd.	

 
Zuinig op het buitengebied 
Flevoland kent een bijzondere ontstaans- en cultuurgeschiedenis. Door deze geschiedenis 
wordt aan het landschap van de Flevopolders, dus ook aan het buitengebied van Dronten, 
een grote cultuurhistorische betekenis toegekend.   

Dat  het buitengebied de komende decennia gaan veranderen, staat vast. De agrosector 
staat onder druk. Er zal sterk geïnnoveerd moeten worden, er zullen andere wegen 
ingeslagen worden. Daaraan wil de PvdA  meewerken, onder de voorwaarde dat de 
cultuurhistorische monumenten, archeologische monumenten en aardkundige waarden 
bewaard blijven.  

De PvdA wil dat er van beleid wordt ontwikkeld ten aanzien van ‘jong cultureel erfgoed’. 

 

 

 
 

 


