
Voorzitter. Dank u voor het woord. 

 

Samen recht doen, dat is de uitspraak waarmee wij als ChristenUnie 

Dronten de campagne in gingen. Recht doen aan onze inwoners, aan 

onze mooie gemeente.  

We zijn blij en God dankbaar dat we onze drie zetels hebben mogen 

behouden. Ingrid Paalman, Marloes Hotting en Rien de Groot zien 

ernaar uit om samen aan de slag te gaan voor onze gemeente, 

samen met u en met onze inwoners. 

We feliciteren het CDA met het behaalde resultaat. Als grootste 

partij zijn zij nu aan zet om informateurs voor te stellen. We zijn blij 

met een breed gedeeld voorstel. 

 

Voor onze partij zijn de komende periode vier dingen van belang: 

• samen recht doen, betekent ook recht doen aan een 

verkiezingsuitslag, aan de stem van de kiezer die gesproken 

heeft, maar ook de stem van de kiezer die niet kwam stemmen 

– en die stem was dit keer luid. Als gemeenteraad worden wij 

benoemd voor iedere inwoner van Dronten, Biddinghuizen, 

Ketelhaven en Swifterbant. Wij zien daarom uit naar een 

nieuwe periode waarin we elkaar weten te vinden, los van 

coalitie/oppositie-structuren en tegenstellingen. Wij willen 

polarisatie tegengaan. 



• Een kernwoord voor ons de afgelopen tijd was verbinding. Als 

titel in het vorige coalitieakkoord is het voor ons geen leeg 

woord, maar iets met betekenis. Verbindingen tussen inwoners 

en tussen partijen en raadsleden onderling, verbinding en 

ontmoeting tussen generaties, oud en jong, tussen sociale 

klassen, tussen schoolklassen en groepen met verschillende 

achtergronden. Dit blijft voor ons inzet bij het coalitie- of 

raadsakkoord. Vanuit verbinding en ontmoeting leer je elkaar 

kennen en kun je elkaar pas echt recht doen. 

• Duurzaamheid wordt voor ons de komende periode ook een 

kernwoord. Er komt veel op ons af, nu al, nog voor deze nieuwe 

periode van start heeft kunnen gaan. Wij willen een duurzame 

en betaalbare energietransitie verder doorgang laten vinden. 

Met een warm thuis voor iedere inwoner. 

• Dit warme thuis brengt ons tot het laatste punt: de 

woningnood aanpakken en regie nemen op de huizenmarkt. 

Hier zien wij een grote taak voor de overheid, zeker ook lokaal 

in Dronten zelf. We willen huizen bouwen, om zo te bouwen 

aan onze gemeente en onze samenleving. Fysiek, maar ook 

sociaal, met passende infrastructuur en wijkinrichting die 

ontmoeting en werken binnen onze gemeente mogelijk maakt. 

 

 



Dit is ambitieus, maar het zijn ambities die volgens de CU de 

komende tijd een steeds grotere rol zullen spelen. Daar willen wij 

ons, raadsleden en burgerraadsleden, de komende jaren voor 

inzetten. Op hoop van zegen. 

 


