Aanvullingen verkiezingsprogramma Leefbaar Dronten t.b.v. stellingen KiesKompas
Onderwerp
Lelystad Airport

Bron
https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/008e8b5ad6ad-45d2-93f6-2cfc5e4da62c?documentId=9f697c23-3db6-404fbf7d-c4ff915d2512&agendaItemId=5a604626-47a2-4c0a-b08867af85f6b39d
Leefbaar Dronten heeft ingestemd met deze zienswijze.

Koopwoningen en
nieuwe sociale
huurwoningen

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4f02e14b6028-437e-abe6-8fc26b00d409?documentId=9377dce6-8f27-491391fb-e480b3405e60&agendaItemId=2193fae5-b149-4f47-b2e56ac4f0387be9
Leefbaar Dronten heeft dit amendement ondersteund (zie achteraan
besluitenlijst)

Cameratoezicht

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/89c27475a225-43f9-82c1-5f255d1cdc22?documentId=6d2b1c30-6498-4f2d8ab9-027705e8074e&agendaItemId=12d6a24b-c227-4a07-be75-

Korte toelichting / aanvullende tekst.
We zijn al jaren voorstander van Lelystad Airport.
De ontwikkeling van de luchthaven heeft
positieve economische gevolgen voor bepaalde
bedrijfstakken in de regio en in Dronten en onze
inzet is ook om deze kansen te verzilveren.
Tegelijkertijd is er bij ons het besef dat,
afhankelijk van de inrichting en de omvang van
de ontwikkeling, er wellicht gevolgen zijn voor de
ruimte die we in de gemeente Dronten hebben
voor gebiedsontwikkelingen. Daarbij kunnen er
ook negatieve gevolgen optreden voor de
inwoners van onze gemeente en de gevestigde
instellingen. Deze negatieve gevolgen willen we
zoveel als mogelijk beperken.
Leefbaar Dronten zet in op bouwen met variatie
in woonwensen. Maatwerk en naar gelang de
behoefte voor gezinnen, senioren, mensen met
of zonder beperking, 1- en 2persoonshuishoudens, families (bijvoorbeeld
familiehuis of kangoeroewoning). Wij willen kijken
naar mogelijkheden dat meerdere generaties
samen kunnen leven. Bijvoorbeeld door dubbele
bewoning (studenten en ouderen) mogelijk te
maken zodat men in de vertrouwde omgeving
kan blijven wonen. Met aandacht voor variatie in
de wijk. Dat geldt voor zowel de koop- als de
(sociale) huursector).

Leefbaar Dronten is geen voorstander van méér
cameratoezicht. Daarvoor is op dit moment ook
geen aanleiding. Wij willen niet de angst

03a29df0be15 (zie p. 9 van deze besluitenlijst/notulen)
Fietsers en
autoverkeer

Verwijzen naar inbreng Leefbaar Dronten bij dit agenderingsverzoek
over oversteken 50-km wegen commissievergadering 23 september
2021 (video-notulen):
https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/7a8e81f9-af91497f-9e4d-5180e30b52de

Gemeentelijke
compensatie voor
stijgende energieprijzen

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/c6d8d972-431b4270-9b1b-48ed98734375
Leefbaar Dronten heeft ingestemd met deze motie.

stimuleren, die dit kan veroorzaken bij onze
inwoners.
De grootte en het karakter van de gemeente
maakt het noodzakelijk dat er ruimte is voor
zowel auto- als langzaam verkeer. Beide
verkeersstromen moeten op een veilige manier
naast elkaar kunnen en blijven bestaan. Op de
fiets naar de winkel en het strand willen wij zeker
promoten. Daarom willen wij bijvoorbeeld meer
oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Leefbaar Dronten zet in op voorlichting (o.a.
verduurzaming van woningen) en preventie als
het gaat om het tegengaan van energiearmoede.

Armoedebestrijding
en stijgende lokale
belasting

Als het gaat om het tegengaan van armoede
zetten we vooral in op voorlichting. De gemeente
heeft daarbij, samen met onze partners, een
actieve rol. In dit geval is voorkomen beter dan
genezen.

De gemeente moet
banen creëren
voor mensen die
lang afhankelijk
zijn van een
bijstandsuitkering
(basisbaan)
De gemeente mag
alleen met
zorgaanbieders
werken die geen
winst maken

Voor mensen die lang afhankelijk zijn van een
bijstandsuitkering moet de gemeente samen met
onze partners met creatieve oplossingen komen.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan
doen in de samenleving op een bij diegene
passende wijze en niveau.
De gemeente hoeft niet alleen met
zorgaanbieders te werken die geen winst maken.
De kwaliteit van de zorg staat voorop. Uiteraard
dient de gemeente wel kritisch te kijken naar de
prijs/kwaliteitverhouding.

Intensieve
veehouderij

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6ca044b90c9a-4642-ab6d-9fce94e65326 Verwijzen naar inbreng LD bij
raadsconsultatie bestemmingsplan veehouderij?

Gemeentelijke
subsidie om
gasloos te worden
De gemeente moet
innovatieve
Agro&Food
bedrijven financieel
ondersteunen om
zich in Dronten te
vestigen

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Dronten/472f5e12-7030-4f0083b4-22dfcc3202f6 Verwijzen naar inbreng LD bij behandeling
voorstel transitievisie warmte?

De gemeente moet
een raadgevend
referendum
organiseren over
grote
bouwprojecten

Binnen gemeente Dronten is op dit moment
weinig of geen intensieve veehouderij.
Bestaande en nieuwe ondernemers dienen
absoluut oog te hebben voor dierenwelzijn. Daar
zijn landelijke normen voor vastgesteld.

Leefbaar Dronten wil meer ruimte voor
kleinschalige bedrijven die bij voorkeur gericht
zijn op duurzaamheid en ziet ruimte voor
toekomstgerichte, innovatieve agrofood
mogelijkheden. Als gemeente willen meedenken
in ontwikkelen, investeren in innovaties en open
staan voor ontwikkelingsinitiatieven,
toekomstgericht.
Leefbaar Dronten is tegen referenda over grote
bouwprojecten. Er zit veel kracht in de Dronter
samenleving. Deze moet over de volle breedte
benut worden en behouden. Waar het kan
lost de samenleving het zelf op, waar het nodig is
kan de
gemeente ondersteunen.
In de wijk moeten voorzieningen dichtbij worden
gerealiseerd. Centraal staat het
ontmoeten, samen leven en samen doen, van
jong tot oud, uitgaande van wat mogelijk is.
Mensen actief informeren over de bestaande
mogelijkheden, zoals bijv. de regiotaxi en
mogelijkheden voor ondersteunen van
mantelzorgers. Dit hanteren wij als uitgangspunt
bij het inrichten van de bebouwde omgeving en
daarbij betrekken we bestaande netwerken.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan

Om ouderen langer
thuis te laten
wonen moet de
gemeente hen een
subsidie geven om
de eigen woning
aan te passen

doen en mee kan denken. Dat geborgd wordt dat
iedereen zijn inbreng kan leveren en dat
deelnemers hun inbreng kunnen herkennen en
dat deze inbreng objectief en neutraal wordt
meegenomen in de uitkomsten.
Leefbaar Dronten zet in op levensloopbestendige
woningen en wil kijken naar mogelijkheden dat
meerdere generaties samen kunnen leven.
Bijvoorbeeld door dubbele bewoning mogelijk te
maken zodat men in de vertrouwde omgeving
kan blijven wonen

Op de
aangewezen
plekken moet
huisvestiging voor
arbeidsmigranten
komen, ook als
omwonenden
protesteren

In de geest van de Omgevingswet moet een
participatietraject worden gestart. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee
kan denken. Dat geborgd wordt dat iedereen zijn
inbreng kan leveren en dat deelnemers hun
inbreng kunnen herkennen en dat deze inbreng
objectief en neutraal wordt meegenomen in de
uitkomsten.

Om te kunnen
groeien als
gemeente moet er
een vierde dorp
komen

Leefbaar Dronten zet in op bouwen met variatie
in woonwensen en biedt ruimte voor andere
vormen van wonen. Altijd met behoud van het
landelijke karakter. Niet traditioneel, zoals tiny
houses, bouwen op water, stenen voor stenen.

