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DRONTEN TOEN, 25 ]AAR GELEDEN

Kwa,Í-aa1-bulletin met gÍepeo uit het lokale tieuws, dat De Flevolander de tnlrgers van

Bidelinghuizen, Dronten en Swifterbant onder ogen braebt.

Een uitgave Yarl de Stiehting
Gesehiedsehrijviag in dc

gemeeate Dronten

Uitgave etr vcrspreidfug vao dit kwart-aal-bullctin werd mogelijk gemaakt door
AUTOBEDRIJVEN VISSER BV TE DR_ONTEN EN IEIYSTAD

INTEIDING
Deze uitgave van ons br;lletin heeft betreLking op het plaa,tselijk aieuws uit Flevolaa-

der-edities van het 1e kwa-rtaal 1969. De berichteo vao toen z4n woordelijk overgeno-

men. Toevoegingen van de redaetie zijn altijel cursief.

In die tiid benrstf-e het plaatselfrk bestr-rur bij de Landdrost van het Openba,a,r Liehaam

"Zuidehjke IJsselmeerpolders", bijgeskan door een door en uit de trevolking gekozen

advieseommissie. De werkwrjzevar. deze comnrissie wa,s nage-noeg gelijk aan die van

eeo gemeenteraael, met dit versehil da-t de eommissie tvet zelf de besluiten aam, doeh

haar advieT-e{t aafl de Larrddrost uitbracht, die vervolgens doorgaans eonform het

uitgebrachte advies tresliste.

In die tijd telden de dorpen Bidelinghuizen, Dronten en Swifterbant met het daarbij

beborende landelijk gebied ca 9.0ff1 inwoners.



Begroting opertraar lichaam (7 januari 1969)
De tregroting van het openbaar lichaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders" voor het jaar

1969 bcloopt een totaalbedrag van f 9,2 miljoen, waaryan f 7,7 milioen uit gewone

inkomsten gedekt kan worden. Het tekort van f 1,5 miljoet komt ten laste van dc

rijksbegroting, zoals rtat trepaald is bij de opheffing van het Zttiderzeefonds, wclk
fonds voorheen de tekorten in enig dienstjaar dekte.
Toevoeging redactie: dat waren nog eeils tijden voor de lokale burgerij=

Oude wegnamen (17 januari 1969)
De landdrost za-l geen sta,ppen ondernemeo om de oude wegnametr

Hydrotriaweg, Cardiumweg, Mytilusweg en Myaweg natrij Bidclinghuizen te

cloen handhaven. Zr:lks eleelt hij mee naar aanleiding van een brief van de

heer F.A.Bom, Alikruikweg (voorheen Hydrotriaweg), wa,arbTj dez.e, na,mens

de trewoners van genoemde wegen, de la-nddrost verzocht a,lles te tloen wat
mogelijk is om de oude wegerutamen gehandhaafd te houden. De landdrost
zegt dat hij zljo tresh-rit heeft genomen, overeenkomstig het gevoelen van het
dagelijks adviescollege.
Toevoeging reda,etie: de memen waren toen wel een treetje boos, maar ook
dat gaat over.

Sehoolbr:s (24 januari 1969)
Wat in het algemeen niet mogelijk bleek scheen dinsdagavonel in een bijzonder
geval wel te kunnen. De gehele adviesraacl namelijk kwam met één voorstel tegen-
over het voorstel van het dagelijks adviescollege inzake het sehoolbusvervoer. De
adviesraad was er vanzelfsprekend op uit het sehoolbusvervoer, dat alleen gehand-

haa,fd kon worden wanneer de vervoerprijzen sterk verhoogd worden, te handhaven

tegen voor de gezinnen betaalbare prijzen. Tenslotte besloot men de minister van
binnenlandse zaken onmiddelliik een telegram te strren met het verzoek voorlopig
srr.bsidiëren toe te staan.

Toevoeging reelaetie: 1-0 voor de adviesraad.

Boeren dreigea met pressiemiddelen (28 januari 1969)
Bij het voortsehrijden van cle uren werel in de jaarvergadering van het rayon
Dronten van de LMIJ hoe langer hoe duidelijker da,t er iets aan het gisten is.
De ontevredenheid eulmineerde in het aanvaarden van eeÍl resolutie door de
voltallige vergadering. De resolutie luidt als volgt:
"De leden van de LMIJ, afdeling Dronten, in haar jaarvergadering bijeen,
maken aan haar bestuur trekend dat zij zich zeer ernstig ongerust maken over
de ga,ng van zaken op hun bedrijven. Enerzijds zrjn het de prijzen clie het
laten ziffen e-o a-ao de andere kant gaan de kosten zeer sael omhoog= De
gevolgen van een dergelijke cmtwikkeliug kunnen niet uitblijven. Een en
ander maakÍ het absoluut noodzakelijk dat er op zeer kort-e termijn
eensgezinde en drastische maaffegelen worde-n genomen om een noodlottige
ontwlkkellng te voorkomen" Met name kan de pacht, die we als boeren
moeten afdragen, een middel ztjn om onze verlangens kraeht bij te zetten.
Moeht eeo en aneler geen gehoor vinden bij de daarvoor verantwoordelijke
instaaties dan zljn wij unaniem van menhg dat ernstige gevolgen niet
kunnen uitl-r1ijven. "

Toevocging redaetie: 25 jaar later hoort men deze jammerklacht aog...



CHIJ/AR- (4 februari 1969)
De kicsverenigingen van CHL] en AR hebben in De Ark te Droaten een geeombi-
neerde vergadeirng gehorrde-n waarin de ledcn van de PC-fraetie in de aelviesraad

aan dc ta,nd gevocld werden. Ter inleiding gaven de vijf ledel, de herel Van Woer-
den, Negen, Rook, Gehrels en \Vitteveen (DAC-lid) hur visie op het afgelopen jaar
of hielden een praatje over ele werkzaamheden en de samenwerking=

Toevoegrng red,aetie: je moet er wat voor over hetrben om op het pluehe te mogen
ziiten"..

PvdA/D66 (11 februari 1969)
De afdeling Flevoland van de FvdA is niet te qpreken over de houding van
D66. In een brief aaa het bestuur keurt de PvdA de haadelwijze van de

Democraten af. De soeialisten zijn van mening dat D66 de onduidelijkheicl
in de hand werkt. Dit alles staat te lezen io een brief die het afgelopen
weekend werel verstuurd.
Toevoeging redactie: hoe duidelijk is de politiek nÍ voor de burgers van
Dronten ?

Begroting 1969 (21 febnrari 1969)
In de jaarlijkse begrotingsvergadering van de adviesraad van het openbaar lichaam
zullen 148 vragen behandeld worden. Deze vragen werder in een "verslag van de
bevinrlingen van de afdelingefl var ele adviesraad" aan de landelrost gesteld, die ze

in een "memorie van aatwoord" in overeenstemming met het gevoelen vat het
dagelijks advieseollege beantwoordde.
Toevoeging redaetie: de aelviesraadsleden z,ullen gedaeht hebtren: door vragen word
je wrjs. = "

Derde wereld (25 februari 1969)
De onderwrjzers en onderwijzeressen, die vorige week mct het comité oat
wiHrelingshrrlp Flevoland vergaderden, hebben besloten een werkgroep te

vorÍnen die zal onderzoeken hoe ele problematiek van ontwllrkelingshulp ca
van de derele werelel op de scholen in het onderwijs gei'ntegreerd kan wor-
den. De vergaelering werd voorgezeten tloor de heer J.P=Suidgeest, rlie voor-
af een uitgebreide toeliehting gaf op de ideeën die in het eomité leefden en
op de plalnen die ia voorbereiding zijn. De gevormde werkgroep onderwijs
werd sa,mengesteld uit de heer Boehlé, zuster Bonuvenfura, ds. Van 1ent,

terwijl de heer Jaspers namens de seholengemeenscha,p eip elke wijze steun
toezegde"

Uitkering ineeas voor De Meerpaal (28 februari 1969)
De Staat heeft zich verplieht een uitkering ineeos te versEekken, wanneer binnen
een jaar na de instelling va,n de gemeerte Dronten de exploitatie van De Meerpaal
nog niet rendabel is. Dit sta,at in een overeenkomst die de Staat eler Nederlanden
met het opentraar liehaa,m Znidelijke IJsselmeerpolders gesloten heeft. De uitkering
zal gesehieden op tra,sis van de exploitatietekcrrten= De landdrost verwacht dat het
naclelig saldo van ele Dtichting De Meerpaal daardoor tot eeo voor Droaten aan-
vaardbaar niveau zal worden teruggebracht.
Toevoeging redactie: wàt een acceptabel niveau was, werd in het midden gelaten...



Hearing over begroting (4 maart 1969)
Het initiatief om in de drie dorpen hea,rings met betrekking tot de begroting
van het openbaar liehaam te houdea was een idee va,n de heer J=P=Suielgcest,

lid van de adviesraad voor D66. De drie vergael.eringea kregen niet veel

belangstelling van de dorpsbevolkingen, desonela:rks vond de initiatiefuemer
ze alle drie geslaagd omdat steeds de adviesraadsleden die ter vergaderiag

aanwczig walen van protrlemen, qpecifieke dorpsproblemen hoorden, waar-
van z€ tevorer geen weet hadden. De kritiek van de respeetievehjke voorzit-
ters van de verenigingen voor Dorpstrelangen loog er niet om. De heer De

l-ange (Swiftertrant): ons dorp komt er niet zo best af. De heer Ekker (Bid-
dinghuizen): men heeft telkens het nieuwe stnrehrurplaa beloofd. Maar het

bleef allemaal btj beloven, beloven en niets doen. De heer Van Ommeren
(Dronten) liet de kritiek over aan de zaal. Onder hen de heer Maris, die
vroeg wat men ru-r wel van zo'Íl vergadering verwa-ehtte. Ook vond hij dat

de a,el.viesraad vaak met een kluitje in het riet werd gestuurd.
Toevoeging redaetie: wie z'n nek uitsteekt...

Gemeentewording (7 maafi- 1969)
De landdrost neemt aan dat de nodige initiatieven uit de adviesraad zullen komen.
Hij zei dit in zijl bea,atwoordhg van de algemene beschor:wingen waarin algemeen

een verontrusdng uitgesproken werd ten aanzien van het tijelst-ip waarop een ge-

meente Dronten ingesteld zou worden. "Niema,nd weet hoe het in de toekomst exaet

zal gaa4 desoadanks bestaat er geen tokle onzekerheid ovcr ele huitlige positie en

de toekomstige onfirikkeling. Het inrichtingsplan van de regering voorziet in eerr

moel.ern agrarisch gebied met een breele ecolomische grondsla-g, te weten met reere-

atie, grotere dorpen die niet alleen agrarisch georiënteerd zijn ett met een stad als

Lelysta,d die een nationale functie kÍijgt".
Toevoeging redactie: de adviesraad hield al in een vroeg stadium de vinger goed

aa-o de pols...

Motie inzake gemeentewording (21 maart 1969)
Met algemene stemmen werd door de a-el.viesraad een door de heer J.P.Suid-
geest ingediende motie aanvaarel, waarin de adviesraad zrlrl, teleurstelling
uitspreekt over bet uitblijven van eetr ontwerp van wet tot instelliag van de
gemeente Dronten en er bij ele minister op aa,lelringt, dat de indiening van
een ontwerp van wet tot instelling van eeo gemeeote Dronten met spoeel

wordt bevorderd en dat aan cle financiële positie bijzondere aandacht wordt
gesehonken.

Toevoeging redaetie: zó neem je Den Haag onder vuur...

Ontvangst nieuwe bewoners Dronten (28 maart 1969)
De Verenigiag voor Dorpsbelaagen Dronten ontving voor de eerste keer nieuwe
bewoners van Dronten in het theater van De Meerpaal, waar kennis kon wortlen
gemaakt- met de versehillende verenigingen. De voorzitter, de heer Van Ommeren,
heeffe de aanwezigen hartelijk welkom en deelde mee dat sleehts een klein gedeelte

va,n de in Dronten aanweàge verenigingen vertegenwoordigd was. Het totaal aaltal
verenigingen in Dronten bedraa,gt ongeveer 156 en dat zou teveel zijn om in één
avond af te werken.
Toevoeging redaetie: dat was dls "de getroort-e" vaa de huidige Welkomstmarkt.
Gauw Kijk-In raadplegen hoeveel verenigingen Dronten nu telt...


