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Terugblik

Vanaf 2006 heeft de ChristenUnie samen met het CDA en de
PvdA de coalitie gevormd. De fractie van de ChristenUnie kan,
ondanks de huidige recessie, dankbaar terugkijken op een succesvolle periode. Zonder uitputtend te zijn, willen wij u enkele
successen noemen:
De ChristenUnie heeft zorg gedragen voor een consequent en
degelijk financieel beleid. Het gevolg daarvan is dat het preventief financieel toezicht door de provincie in 2008 is beëindigd.
Duurzaamheid is op de kaart gezet, waarbij Dronten een Fair
Trade gemeente wil worden. De re-integratiegelden worden nu
volledig ingezet, waardoor de mensen die aan de kant staan
betere kansen krijgen en beter bemiddelbaar worden gemaakt.
Er wordt hard gewerkt aan een hechtere samenwerking tussen
de Sociale Dienst en het Werkplein (voormalig CWI ). Uitbreiding van het aantal koopzondagen is voorkomen. Op één na
zijn alle rotondes aangepast, waardoor de fietsers voorrang
hebben gekregen en de verkeersveiligheid is bevorderd. Datzelfde geldt ook voor verkeersmaatregelen die aan De Rede
zijn genomen, zodat daar de veiligheid is verbeterd. Het jeugdbeleid is beter op de kaart gezet. Door middel van hoorzittingen
en grote inzet van onze wethouder van Onderwijs zijn de contacten met het voortgezet onderwijs verbeterd en zijn keuzes
gemaakt voor gezamenlijke huisvesting bij het station.
De nadruk op integriteit is toegenomen. Er wordt nu meer aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van het vandalisme.
Ook is er nu een dependance van het werkvoorzieningschap in
Dronten. De ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad hebben
beiden in Dronten een poli geopend, die zijn samengebracht
onder één dak.
Naast bovenstaande successen waarin de fractie van de ChristenUnie een belangrijke rol speelde, zijn er door de coalitie in
deze periode veel zaken opgepakt zoals deze zijn beschreven
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in het coalitieprogramma en collegeprogramma “Toekomstgericht en Veranderingsgezind”.
Graag wil de ChristenUnie door U als kiezer in de gelegenheid
gesteld worden om het karwei verder af te maken. Daarvoor is
uw stem nodig zodat met uw steun een duurzame balans kan
worden gevonden tussen het beheer op orde en vernieuwing,
ook in deze turbulente periode.

2

Inleiding

Na de zomer van 2008 is de wereldeconomie fors door elkaar
geschud. Vele miljarden euro’s zijn verdampt. De schaduwzijde
van onze economie(graaicultuur) is daarna heel zichtbaar geworden. De recessie die is ontstaan, laat de grondvesten van
deze economie wankelen. Dat geldt zowel wereldwijd als op
lokaal niveau. De overheid heeft hierin een grote taak om het
welzijn te bevorderen van de mens in onze samenleving, ook in
Dronten.
De ChristenUnie is er voor u, ook in moeilijke tijden.
De ChristenUnie is een politieke partij met een duidelijke en
herkenbare visie gebaseerd op het christelijk geloof. Een partij
met oog en hart voor mensen. Niemand leeft alleen voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We
geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar
verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. Wij zijn als
inwoners van onze gemeente geen losse eenheden die met de
rug naar elkaar toe staan, maar als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. De ChristenUnie heeft oog
voor: gezinnen, scholen, kerken, bedrijven, verenigingen en
sportclubs, die de basis van onze samenleving vormen.
De schepping vraagt goede zorg voor de mens, natuur, landschap en milieu! Als ChristenUnie in Dronten, Biddinghuizen,
5
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Swifterbant en Ketelhaven willen wij ons inzetten voor duurzame economische ontwikkelingen.
Als overheid hebben wij niet alles in de hand en de politiek kan
ook niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we er de schouders onder zetten om verder te bouwen aan
onze mooie gemeente. Wij zullen daar van onze kant alles aan
doen, daar kunt u van op aan.
Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van
onze gemeente afhangt van de zegen van God en vanuit deze
overtuiging zien wij uit naar de komende vier jaar en rekenen
op uw steun!
Wie streeft naar een duurzame balans, kiest voor de ChristenUnie!!

Jaap Oosterveld
Lijsttrekker

Filip van As
Wethouderskandidaat (niet
beschikbaar als raadslid)
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Duurzame leefomgeving

3.1 Ruimtelijke ordening en wonen
Trends en ontwikkelingen.
Als gemeente Dronten zijn wij gezegend met veel ruimte. Dat
staat ook in de slogan van de gemeente (Dronten geeft je de
ruimte). We zien het als onze taak om op de juiste wijze met
deze ruimte om te gaan. Ook in Dronten moet een keuze gemaakt worden tussen ecologie en economie. Door de nieuwe
Wet op de ruimtelijke ordening ( WRO, juli 2008) ligt de nadruk
nu bij de gemeenten. Decentraal wat kan, centraal wat moet.
Visie van de ChristenUnie.
De ChristenUnie vraagt kwaliteit van onze leefomgeving. Lange
tijd ging het om de kwantiteit, er moest immers gebouwd worden. Daarbij is de balans wat zoekgeraakt. Er dienen voldoende
groene gebieden in en rond de kernen te blijven. De kwaliteit
van de leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing maar
ook door de openbare ruimte.
De ChristenUnie maakt zich sterk voor de herontwikkeling/herstructurering in die gebieden waar het hard nodig is.
Het vliegveld Lelystad is op een strategische plek gelegen, niet
ver van Dronten. De ChristenUnie wil dat het vliegveld ook in
de toekomst op deze locatie blijft omdat het daar goed aansluit
bij de locale economie.
Ook in deze moeilijke economische tijden willen we investeren
in kwaliteit door:
- Verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. De
ChristenUnie pleit voor landschapontwikkelingsplannen.
- duurzaam bouwen en levensloopbestendig wonen.
- het huisvestingsbeleid te richten op verschillende doelgroepen. In het bijzonder noemen we de eenpersoons-
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huishoudens ( jongeren, alleengaanden en senioren), een
groep die de volgende jaren flink zal toenemen.
De ChristenUnie wil over de structuurvisie het debat zoeken
met de samenleving: bewoners, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, scholen enz. Zo creëren wij betrokkenheid.
Dit willen wij doen door:
het gebied Giekstraat en omgeving in de kern Dronten te
herstructureren.
reconstructie en renovatie zoveel mogelijk hand in hand te
laten gaan.
op korte termijn nieuwbouw te realiseren in Swifterbant
(Rivierduinzand, Spelwijk en woonzorgzone).
het herstructureren van de Lucernehof in Biddinghuizen
met voorrang aanpakken.

3.2 Natuur, milieu en klimaat
Trends en ontwikkelingen
Milieu- en natuurbeleid vormt steeds meer een vanzelfsprekend
onderdeel van gemeentelijk beleid. Duurzaamheid en een
gezonde leefomgeving zijn onmisbaar voor het voortbestaan
van mens en dier. De landelijke ambities voor het terugdringen
van de uitstoot van CO² worden in Dronten ruimschoots gehaald, grotendeels dankzij de vele windmolens. Hierdoor mag
Dronten zich sinds 2007 een CO²-neutrale gemeente noemen.
In het najaar van 2008 besloot de gemeenteraad de millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN) te onderschrijven,
waarmee de ogen zijn gericht op o.a. een meer duurzame samenleving en eerlijke handel.
Visie van de ChristenUnie
De mens heeft de schepping in bruikleen ontvangen en moet
haar op verantwoorde wijze duurzaam beheren. Dronten kent
gunstige omstandigheden om verdere stappen te zetten in deze
richting. Met name als het gaat om windenergie,
8
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biovergisting,houtproductie, zonne-energie en warmte- en
koudeopslag. Dit schept de verplichting om onze klimaatlat
hoger te leggen.
Daarnaast dient de gemeente de waarde van de natuur zelf,
waaronder ook de dieren, op het oog te hebben. De schepping
bestaat immers niet alleen uit mensen. Blijvende aandacht is
nodig voor het handhaven van milieuregels en optreden tegen
milieudelicten, zoals dumping van afval in de natuur.
Ook als het gaat om de inrichting van het landschap is veel
waarde toe te voegen, waaronder herstel van erfsingels en
meer toepassing van bloeiende akkerranden.
Via haar inkoopbeleid kan Dronten het goede voorbeeld geven
door consequent te kiezen voor duurzame goederen en
diensten. Dronten behoort zich een plek te verwerven in de
gelederen van Fair Trade gemeenten. Ook andere
beleidsterreinen van de gemeente zullen, als het aan de
ChristenUnie ligt, langs de lat van duurzaam beleid worden
gelegd. Te denken valt onder meer aan het toepassen van
ledverlichting in de openbare ruimte en nieuwe en te
herstructureren wijken duurzaam inrichten. Een actieplan is
hierbij gewenst.
Het is belangrijk dat onze inwoners van jongs af aan bewust
leren nadenken over een gezond en duurzaam leefmilieu.
Daarom zal hernieuwde aandacht moeten komen voor natuuren milieueducatie.
Dit willen wij doen door
duurzaamheid als algemeen criterium te hanteren bij het
gemeentelijke beleid en dit uit te werken in jaarlijkse actieplannen.
concreet invulling te geven aan de millenniumdoelen door
Fair Trade gemeente te worden en door het inkoopbeleid
van de gemeente daarop af te stemmen.
te investeren in duurzame wijken en bedrijventerreinen,
zowel nieuwbouw als renovatie.
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het herstel van erfsingels en de toepassing van bloeiende
akkerranden te stimuleren.
burgers en bedrijven te helpen om bewuster om te gaan
met energie en hergebruik van natuurlijke hulpbronnen en
goede voorlichting te geven om hen de weg te wijzen naar
stimuleringsmaatregelen.
Opnieuw leskisten voor natuur- en milieueducatie op
scholen in te voeren.
Samen met bedrijfsleven tot oplaadstations elektrische
voertuigen te komen.
Bij vernieuwing openbare verlichting duurzame verlichting
toe te passen.

3.3 Mobiliteit
Trends en ontwikkelingen
De overheid heeft voor het openbaar vervoer forse groeidoelstellingen (trein 5% per jaar).
Voor doelgroepen (meestal jongeren en senioren) wordt het
openbaar vervoer goedkoper.
Het scheiden van verkeersstromen (bijvoorbeeld auto’s en fietsen) vindt steeds meer ingang. In Dronten is nu duidelijk gekozen voor rotondes waarbij fietsers voorrang hebben.
In planologische ontwikkelingen wordt steeds meer rekening
gehouden met de toenemende vraag aan mobiliteit door alle
groepen in de samenleving. Met de komst van vooral de Hanzelijn wordt de mobiliteit via het openbaar vervoer aanzienlijk
vergroot. De mobiliteitsvisies van overheden worden beter op
elkaar afgestemd en maatschappelijke organisaties nemen in
toenemende mate hun verantwoordelijkheid om wezenlijke bijdragen te leveren.
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De visie van de ChristenUnie
De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en telecommunicatie, zodat
burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen
ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Voor de automobilist is de aanleg van de N23 zonder rotondes van groot
belang. De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid, milieu en leefbaarheid. Naast de overheid, hebben de
burgers een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan, vanwege de effecten op de kwaliteit van de
leefomgeving en het ruimtebeslag van wegen.
Het terugdringen van de automobiliteit is een belangrijk thema.
Er moet een goede aansluiting tussen bus en trein komen.
Dit willen wij doen door
de haltes in de bebouwde kom goed en veilig in te richten
en de keuze voor de bushalte “dichtbij ” te stimuleren.
voor goede toegankelijkheid bij op- en uitstapplaatsen te
zorgen voor alle doelgroepen in het openbaar vervoer (ondermeer regiotaxi’s, scholierenvervoer, gehandicaptenvervoer).
het stimuleren van het fietsgebruik zowel binnen de woonkernen als in het buitengebied
de fietsroutes binnen de gemeente zo veel mogelijk van het
overige verkeer te scheiden.
in de centra, bij de stations en bushaltes en op plaatsen
waar veel publiek komt voor voldoende mogelijkheden voor
fietsparkeren te zorgen, bij voorkeur in de vorm van bewaakte stallingen.
de gemeente zich over weesfietsen te laten ontfermen.
de gemeente de fietspaden goed en regelmatig te laten
onderhouden en tijdig te strooien bij vorst.
het parkeren voor met name het winkelend publiek gratis te
laten blijven, daarbij slimme systemen te stimuleren om dit
kenmerkende punt van Dronten te behouden.
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te zorgen dat lang-parkeren zo min mogelijk in het centrum
plaatsvindt.

3.4

Economie

Trends en ontwikkelingen
Nederland zit in een stevige recessie. Hoe de ontwikkelingen
de komende jaren er uit zullen zien is moeilijk te voorspellen.
Maar ondanks deze bedreigingen geeft het ook kansen. Wij
zouden tot een duurzamere economie kunnen komen.
Mede door de toegenomen scholingsgraad van de bevolking en
de stijging van de kosten van de arbeid wordt de Nederlandse
economie steeds meer een kenniseconomie. De industriële bedrijvigheid verschuift hierdoor naar dienstverlening.
De visie van de ChristenUnie
Werk is een belangrijk middel om de gaven die God de mensen
gegeven heeft, te ontplooien.
Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een goed middel om inkomen te verwerven.
Waarmee voorzien kan worden in de levensbehoeften en die
van anderen. De mens heeft een rustdag nodig en moet niet
altijd door hoeven te hollen. Geen 24-uurseconomie.
Dit willen wij doen door:
het verder stimuleren en activeren van de éénloketgedachte voor ondernemers.
de rol van ondernemers als ambassadeur te stimuleren.
het promoten van zowel de toeristische sector als de landbouw.
het ontsluiten van toeristische trekpleisters met goede
fietspaden en openbaar vervoer.
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de verbindingen met de Oostkant (randmeren in de gemeente Dronten)te verbeteren, met name in de zomermaanden.
het bevorderen van stage- en participatieplaatsen.
iedereen met een uitkering die kan werken in staat te stellen om te gaan werken, waardoor de afhankelijkheid van
een uitkering zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.
het Hanzekwartier zo snel mogelijk en weloverwogen te
laten ontwikkelen.
de bedrijventerreinen verder te activeren en in te zetten.
het aantal koopzondagen op het huidige niveau te handhaven.

13

ChristenUnie Dronten

programma
meenteraadsverkiezingen
3 maart 2010

4

ge-

Bloeiende samenleving

De ChristenUnie zal zich vooral inzetten voor gemeentelijke
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de kwetsbaren in onze
samenleving en hen hiermee een goede en herkenbare plaats
in de maatschappij geven. Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht
graag meewerken aan een samenleving waarin we ‘omzien
naar elkaar’. De ChristenUnie wil investeren in een ‘samenleving met samenhang’ . Het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk e.d. moet gestimuleerd worden. Belangrijke samenbindende voorzieningen(bijvoorbeeld kinderboerderijen) verdienen
bescherming.
Het is belangrijk te voorkomen dat mensen zich afkeren tegen
de samenleving of er niet bij mogen horen. Hierbij kunnen kerkelijke en maatschappelijke organisaties worden ingeschakeld.
De ChristenUnie maakt zich sterk voor het betrekken van mensen die dreigen af te glijden of zich af te keren van de Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde. Hierbij kan
gedacht worden aan scholing, stages en werk, samen met professionals als wijkagenten, jeugdwerkers en leraren.

4.1

Jeugd, gezin, onderwijs en cultuur

Trends en ontwikkelingen
Het gezin in staat er de laatste jaren in toenemende mate alleen voor. Familie, buurt, kerk en andere elementen van de traditionele leefomgeving spelen een steeds bescheidener rol.
De visie van de ChristenUnie
Het gezin is een belangrijke schakel in de samenleving. Ouders
zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar in toenemende mate staan ouders er (soms letter14
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lijk) alleen voor. In Dronten zijn verhoudingsgewijs veel éénouder gezinnen. De ChristenUnie wil zich inzetten voor het versterken van (netwerk)kringen rond gezinnen. We vinden het
belangrijk dat binnen relaties een plek is voor het uitwisselen
van waarden en normen.
Door de komst van een Centrum voor Jeugd en Gezin, heeft de
gemeente Dronten een belangrijk middel in huis om werk te
maken van preventie. Hierdoor kunnen de zorglijnen kort worden gehouden en kan adequaat worden opgetreden.
De ChristenUnie heeft als doel in elke wijk een bredeschoolvoorziening. Alle mogelijkheden moeten worden benut om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. De ChristenUnie ziet een
kans voor lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en
het bedrijfsleven, om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt
tot stand te brengen. Daarbij is een nauwe samenwerking tussen gemeente en het werkplein dichtbij een voorwaarde.
De ChristenUnie hecht eraan dat jongeren gezond opgroeien
en zal daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren steunen. Natuurlijk vraagt de problematiek van alcohol- , maar ook
van drugsgebruik, vernielingen en overlast een integrale aanpak vanuit zorg en repressie. Ook eenzaamheid onder jongeren
is één van de oorzaken van de vlucht naar verslaving. ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het netwerk rond jongeren.
Dit willen wij doen door
in te zetten op een preventief beleid rond alcohol en drugs
en overmatig alcoholgebruik te bestrijden. Daarom: uitvoering geven aan de actie “Vroeg op Stap”.
het creëren van ontmoetingsplaatsen voor ouders in wijken.
zo spoedig mogelijk een Centrum voor Jeugd en Gezin op
te starten
een goede afstemming binnen het jeugdzorgbeleid te stimuleren.
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het stimuleren van een goede integratie van buitenschoolse kinderopvang op de scholen.
initiatieven van de burgers gericht op jongeren- en gezinswerk te stimuleren.
het realiseren van de eerste fase nieuwbouw voortgezet
onderwijs(stationslocatie).
preventieve programma’s aan ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen aan te bieden m.b.t. de thema’s gezonde leefstijl en verslavingen.

4.2

Zorg, welzijn en sociale zaken

Trends en ontwikkelingen
Door de toename van de individualisering komt de samenhangen tussen de verschillende bevolkingsgroepen onder druk te
staan. Dit vraagt om een krachtig tegengeluid.
Visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie is van mening dat de gemeente nader invulling
moet geven aan een duurzame samenleving.
Zonder onze eigen principes geweld aan te doen, is er respect
nodig voor de ander.
De WMO biedt met een verdere uitbouw een goed draagvlak
om elkaar te helpen en de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en te activeren voor een volledige
deelname aan het maatschappelijk leven.
Kerken en maatschappelijke organisaties kunnen hier een stimulerende rol spelen.
Een bloeiend verenigingsleven en stimulering van de vele vrijwilligers zijn hoekstenen van onze samenleving. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen kan meedoen. De ChristenUnie wil zoveel mogelijk voorkomen dat er tweedelingen in de samenleving ontstaan. Daarbij wordt vooral gedacht aan de effecten die
kunnen ontstaan vanwege een gebrek aan financiële middelen
16
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(gevolg o.a. een voedselbank) en het aan de zijlijn komen te
staan vanwege de digitale ontwikkelingen.
Terecht wordt veel aandacht besteed aan cultuur. Dronten heeft
op dat vlak immers veel te bieden, variërend van onze archeologische geschiedenis (Swifterbantcultuur) tot hedendaagse
cultuuruitingen (Meerpaal). Cultuur is ook van groot belang voor
de samenhang in onze gemeente.
Dit willen wij doen door:
nauwlettend het klantvriendelijk omzetten van AWBZ naar
WMO te volgen.
zorg te dragen voor een werkplein dichtbij met daarin een
nauwe samenwerking van alle partijen.
het realiseren van voldoende leerwerkplekken in het kader
van de nieuwe wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren) in
samenhang met de WAJONG.
voldoende re-integratiebanen te creëren.
de factoren die leiden tot het bezoek aan de voedselbank
te ontmoedigen. Deze afhankelijkheid moet worden doorbroken, waardoor ook deze burgers de regie in hun leven
weer kunnen oppakken.
het voeren van een actief minimabeleid.
het stimuleren en faciliteren van de uitbouw van de gezamenlijke polikliniek.
de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen
voor mensen met beperkingen te bevorderen.
het ouderenbeleid verder te laten uitbouwen.
integratie van immigranten en vluchtelingen te stimuleren,
onder meer door deelname aan het verenigingsleven.
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Dienstbare overheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u als burger uw lokale
vertegenwoordigers kiezen. De kiezers bepalen de samenstelling van de gemeenteraad, die aan het hoofd van de gemeente
staat.
De bestuursperiode van 2010 tot 2014 zal zich net als de afgelopen periode kenmerken door een groeiende verantwoordelijkheid van gemeenten. De afgelopen jaren zijn allerlei taken gedecentraliseerd, bijvoorbeeld op het gebied van werk, bijstand,
inburgering, zorg en welzijn. De gemeente wordt gezien als de
overheid waar het beleid begint. Een overheid die zelfstandig
taken uitvoert. De ‘eerste overheid’, wordt het ook wel genoemd. Daarbij ligt het accent op het regisseren van processen.
Dronten staat voor de uitdaging deze versterkte positie om te
zetten in resultaat. Dat vraagt om visie en bestuurskracht, om
een betrouwbare en daadkrachtige overheid, gericht op een
bloeiende samenleving.
De ChristenUnie staat voor een gemeentelijke organisatie die
dienstbaar is aan de samenleving: zoveel mogelijk werken via
één loket, open, transparant, service- en klantgericht. De ChristenUnie staat dicht bij de burger en zet daarom buurten, wijken
en kernen centraal. Politici van de ChristenUnie staan voor betrouwbare, open en transparante afwegingen. Dienstbaar aan u
als burger, maar ook aan het algemeen belang. Daarin heeft de
overheid een eigen verantwoordelijkheid.
In de volgende paragrafen willen we u vertellen over hoe we de
rol van de gemeente, veiligheid en financiën zien in onze gemeente voor de komende jaren.
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Rol van gemeente

Trends en ontwikkelingen
De vele en vaak nieuwe taken die op het bordje van de gemeente liggen, vragen om een goed toegerust ambtenarenapparaat
en een efficiënte uitvoering. Dronten zoekt steeds vaker samenwerking met andere gemeenten, waaronder de steden die aan
de Hanzelijn liggen. Ook de veiligheidsregio leidt tot meer intergemeentelijke samenwerking.
De gemeente moet kunnen aantonen dat zij in staat is tot effectief en efficiënt handelen. Periodieke vergelijkende onderzoeken
tussen gemeenten krijgen steeds meer voet aan de grond. Daarbij wordt nog wel eens vergeten dat niet alles in cijfers uit te
drukken valt. Binnen de lokale overheid zien wij een toenemende
rol van de burgemeester. Zijn bevoegdheden zijn door de tijd
heen verruimd, met name op het gebied van de openbare orde
en veiligheid. Zo kan hij tijdelijke huisverboden en gedwongen
opvoedingsondersteuning opleggen.
De visie van de ChristenUnie
De gemeente heeft steeds meer taken op haar bordje gekregen.
Het Rijk moet daar ook voldoende middelen voor geven. Dat laat
momenteel nogal eens te wensen over.
De ChristenUnie wil ook serieus kijken naar mogelijkheden om
wijken, buurten en dorpen meer eigen verantwoordelijkheden te
geven, zo mogelijk met eigen budgetten. In dat geval zouden
goede afspraken moeten worden gemaakt over de verantwoording van de bestede middelen.
De veranderende rol van burgemeester en wethouders vraagt in
onze ogen een hierop afgestemde wijze van verantwoording aan
de gemeenteraad.
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Dit willen wij bereiken door:
meer oog te krijgen voor de gevoelens van de burger, zoals
past bij een dienstbare overheid, zonder te vervallen in een ‘u
vraagt, wij draaien’-mentaliteit.
ruimte te bieden aan het particuliere initiatief .
de burgers te betrekken bij het vormgeven van nieuw beleid.
één keer per jaar in zowel Biddinghuizen en Swifterbant een
commissievergadering te beleggen.
het inrichten van een tiplijn voor ondernemers en burgers,
waar overbodige regelgeving kan worden gemeld.
training in mediationvaardigheden, in het bijzonder aan ambtenaren die betrokken zijn bij vergunningen, bezwaarprocedures en inspraakprocedures.
aandacht te besteden aan integriteit en transparantie, bijvoorbeeld door trainingen.
meer aandacht te besteden aan de verantwoording door Burgemeester en door B&W voor hun inzet in gemeenschappelijke regelingen, regionaal college (politie), driehoek en veiligheidsregio.

5.2 Veiligheid
Trends en ontwikkelingen
Integraal veiligheidsbeleid krijgt steeds meer aandacht, waarbij
samenwerking niet alleen plaatselijk maar ook bovenlokaal (veiligheidsregio) wordt ingevuld. Dat is ook nodig. O.a. vandalisme
en intimidatie komen helaas steeds vaker voor, ook in onze
gemeente. Onacceptabel, maar tegelijk lastig om aan te pakken. Soms krijgt een onrustige wijk tijdelijk extra aandacht, zoals vorig jaar Oud Dronten.
In 2008 is de plaatselijke brandweer opgegaan in een regionaal
korps. Naast de beroepskrachten kan gelukkig nog steeds voldoende beroep worden gedaan op vrijwillige brandweerlieden.
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Visie van de ChristenUnie
Burgers zijn de oren en ogen van de politie. Overlastgevend en
crimineel gedrag moeten daarom blijvend gemeld worden bij de
politie, waarbij de ChristenUnie een snel en corrigerend likopstuk-aanpak verwacht. Burgers spreken hun medeburgers
aan op ongewenst en asociaal gedrag waarbij hun eigen veiligheid natuurlijk niet uit het oog mag worden verloren. De aanpak
van overlast door jongeren moet gepaard gaan met een goed,
flankerend jeugdbeleid, waarbij het zo spoedig mogelijk op te
richten Centrum voor Jeugd en Gezin een coördinerende rol
dient te gaan spelen. Jongeren moeten immers ook de ruimte
krijgen om hun weg in het leven te vinden.
Voor de ChristenUnie is één ding helder: er kan geen sprake
zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, drankketen, (illegale) prostitutie en andere situaties die veiligheidsrisico’s met
zich meebrengen. Gedogen is geen oplossing, het creëert alleen maar weer nieuwe problemen. De overheid stelt duidelijk
grenzen, maar heeft wel oog voor onderliggende problemen.
Dit willen wij doen door:
te blijven investeren in de vrijwillige brandweer.
de burgers actief te betrekken bij veiligheid op straat, in de
wijk en in huis.
de vestiging van coffeeshops, gokhallen en bordelen te
voorkomen.
het consequent aanpakken van illegale praktijken, zoals
wietplantages.
actief mee te werken aan initiatieven als Burgernet en sms
alert.
meer in te zetten op buurtpreventieteams, waarbij de wijkagent een stimulerende rol heeft.
het actief bestrijden van vandalisme met inzet van ondermeer vandalismemeter en kostenverhaal.
de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen te versterken, waarbij de kerken, de brede scholen en
de Meerpaal een stimulerende rol kunnen spelen.
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actief zorg te dragen voor een goed veiligheidsbeleid
rondom scholen door o.a. goede verlichting.
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5.3 Financiën
Trends en ontwikkelingen
In onze samenleving lijkt het alsof alles draait om geld. Hoewel
de begroting van een gemeente vol cijfers staat, gaat het uiteindelijk niet om die cijfers maar om het verhaal achter de cijfers. Het gaat om het beleid. Beleid maken betekent keuzes
maken: waaraan mag hoeveel geld besteed worden? Dat geldt
eens te meer nu we de komende jaren te maken hebben met
grote onzekerheid over de ontwikkeling van de financiën. Ook
in Dronten zullen de gevolgen van de crisis gevoeld worden.
Visie van de ChristenUnie
Inwoners worden steeds mondiger en vragen vaker verantwoording van de gemeente. De ChristenUnie staat hier positief
tegenover omdat het terecht is dat het bestuur in het openbaar
verantwoording aflegt. Het gaat over de besteding van publieke
middelen. Het is de plicht van het gemeentebestuur om duidelijk te maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt
aan de bloei van de gemeente, zeker in economisch zware tijden.
Het gemeentebestuur heeft de plicht om jaarlijks te zorgen voor
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende
begroting is de norm. Een meerjarenraming is noodzakelijk om
op middellange termijn goed zicht te houden op de financiële
situatie van de gemeente.
Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is
belangrijk om eventuele tegenvallers op te vangen. Bestemmingsreserves en voorzieningen moeten regelmatig getoetst
worden op de actuele behoefte.
De onroerend zaak belasting(OZB) is de belangrijkste belasting
die de gemeente ‘vanaf haar eigen grondgebied’ mag heffen.
De hoogte van de tarieven is bij uitstek een politieke afweging.
Uitgangspunt is terughoudendheid waar het gaat om verhoging
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van de lastendruk. Bij de vaststelling van de benodigde belastingtarieven moet een goede balans worden gevonden tussen
onze ambities en de financiële positie. Het totaal van onze eigen belastingen en heffingen moet in reële verhouding staan tot
dat van andere, vergelijkbare gemeenten.
Kwijtschelding van verschuldigde belasting(en) en heffingen is
in individuele gevallen mogelijk. Dit is een belangrijk onderdeel
van beleid in de strijd tegen sociaal isolement en armoede. Het
College van Burgemeester & Wethouders moet het kwijtscheldingsbeleid actiever oppakken.
Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is
een hulpmiddel om de samenleving tot bloei te laten komen. De
ChristenUnie staat dan ook positief tegenover het subsidiëren
van bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele activiteiten en –
voorzieningen. In beleidsnota’s moet helder worden vastgelegd
wat de bedoeling is van gemeentelijke financiële ondersteuning
en welke effecten van de subsidie verwacht worden. De zorgvuldigheid eist dat veel aandacht wordt besteed aan de subsidiegrondslagen, vastgelegd in een algemene subsidieverordening, en aan goed onderbouwde uitvoeringsovereenkomsten.
Dit willen wij doen door:
bij keuzes voor bezuinigingen te blijven bij een duurzaam
en sociaal beleid. De komende jaren moet de tering naar
de nering worden gezet.
de gemeentelijke lasten goed in de pas te laten lopen met
vergelijkbare gemeenten.
de kosten voor nieuw beleid uit aanpassingen in het bestaande beleid te laten komen.
ervoor te zorgen dat de besteding van financiële middelen
altijd transparant zijn en goed worden verantwoord.
een ruimhartig en laagdrempelig kwijtscheldingsbeleid te
voeren voor die huishoudens waarvoor de gemeentelijke
lasten aantoonbaar een te grote belasting zijn.

24

ChristenUnie Dronten

programma
meenteraadsverkiezingen
3 maart 2010

ge-

Lijst gemeenteraadsverkiezing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jaap Oosterveld
(55)
Adriaan Goudswaard
(67)
Gerard Corjanus
(67)
Marianne Witteveen-Rigterink (44)
Jan Zuidhof
(64)
Piet van Voorst
(44)
Frouke de Roo-Berends
(49)
Gerard André
(20)
Jacomine Tempelman-Pruijssen(40)
Piet van der Vloed
(56)
Marja Meijer-Vinke
(55)
Wim Pakkert
(50)
Lia Poortinga
(20)
Henk Witteveen
Tiny Salomons
(59)
Bram Kadijk
(82)
Truus Kuipers-Wubs
(66)
Filip van As
(43)

(80)

Kijk voor meer over de CU op

www.dronten.christenunie.nl
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