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DRONTEN TOEN, 25 ]ÀAR GELEDEN

KwaÍaal-trulletin met grepen uit het lokale nieuws, dat De Flevolander cle burgers va-n

Biddinghrrizen, Dronten en Swiftertrant onder ogen trra,eht.

Een uitgave Yatr de Stiehting
Gesehiedselrijving in dc

gemeeate Drontea

I-Iitgave etr vcrspreidiog van dit kwartaal-tnrlletin werd mogelijk gemaakt door
AUTOBEDRIJVEN VISSER BY TE DRONTEN EN TELYSTAD

INL-EIDING
Deze rritgave van ons trtrlletia heeft betrekkirg op het p1a-a,tselijk nieuws r-rit Flevolan-
der-edities van het 2ek:ruart,a-al 1969. De beriehten va-n toen zijl woordelijk overgeno-
men. Toevoegrngen van de reda,etie zijn altijd cursie"f.

In die trjd benrstte het plaatselijk bestuur bij tle Landdrost van het Openbaar Liehaam
"Zuideliike IJsselmeerpolders", bijgesta,at door ecn door en uit de bevolking gekozen
advieseommissie. De werkwfrze yan deze commissie was nagenoeg gelijk aan die van
eeo gemeenteraa-d, met dit versehil dat de eomnussie niet zelf de besluiten narn, doch
haar adviezeÍL aafi de Landdrost uitbracht, die vervolgens doorgaans conform het
uitgebra,ehte advies besliste.

In die tijd telden de dorpel Bieldinghuizen, Dronten en Swifterbant met het da,artr{
behorende lanelelijk gebied ca 9.000 inwoners=



Gratis ijs (l april 1969)
Theo Kauling heeft zijn patattent (op Het Ruim) voor een mooie snaekbar
verwisselel. Eixd vorige week draaide het zoontje van het echtpaar Kauling
de sleutel van het pand, waarin tot voor kort een supermarkt was gevestigel,

om en toeo was de openingsclaad verrieht. Het openingstoespraa\ie werd
gehor-rden rloor hct hoofd van de afdeling middenstandszaken van ele Rijks-
dienst, de heer E.H.Giese. Omdat a-lles toeh a1 veel geld gekost hatl koaden
alle kinderen op ele seholen van Dronten gratis een ijsje eten. Die Kauling is
een goed zakenman.
Toevoeging redactie: wat je voor cle klandizie al niet cloet...

Tweede brug {a apdt 1969)
Eindelijk is de eerste paal geslagen voor een tweede trn-rg over de gracht. Had ele

bnrg er al moeten liggen voordat het centrrrm vaa Drootea in eea doolhof voor
automobilisten herschapen werd, het ziet er Ílrr naar uit dat men volgend jaar fat-
soealijk, wel dct door, maar toch wel bm Dronten heen kan rijden. De brug a-lleen

kost bijna een half miljoen. Yoor een goecle wegvertrinding zal de Havenweg gere-
eonsfrueerd worden"
Toevoeging redactie: ook achterafbezien een goede oplossing voor de verkeers-
afirikkeling.

Gebouw hno en lto (11 april 1969)
De seholeagemeenscha+r voor lager techniseh- en hr-rishoud- en nijverheidson-
derwijs te Dronten, die met ingang van het eursusjaar 1968-1969 startte, kon
gedurende dit sehooljaar in verlrand met het kleine aantal klassen in enige
houten barakfren in het kamp Dronten, zullen in veóand met cle reconstruc-
tie van De Noorel birrnenkoÍ worden afgebroken. In verband met het karak-
ter va,l het te bouwen elefinitieve schoolgebouw - een gebouw waarin tech-
niseh- en huishoudonderwijs zijn ondergebraeht is in ons la,nd nog niet aan-
wezig - en met het oog op de noodzakelijke snelle totstandkoming van deze

sehool, heeft de lancldrost het architectenbureau Cusell en ï/illems te 's-
Gravenhage aangewezeo voor het ontwerp van dit schoolgetrouw, aangezien
dit bureau reeds veel ervaring had opgeda,aa met de bouw van scholen vooÍ
beroepsonderwijs. In overleg met de architeet is aangetrokken het bouwbe-
drijf H.Moes NV te Kampen. De aannemer heeft de bouwkosten becijferd
op f 4,5 miljoen. De kosten van de groncl bedragen f t71"420,:.
Toevoegiag redaetie: in de pionierstijcl moest er vaak geï'mproviseerd worden
in noodvoorzieningen. Maar dat hield gelijktijdig de druk op de ketel voor
een defïnitieve huisvesting.

Outwikkelingswerk (15 april 1969)
Op de cerste vergadering van de drie jongerenorganisaties in Flevolaad was lang
niet iedereen aarwezig. Jammer, want het elebat na de pafrze was de moeite waard.
De voorzitter, de heer J.Omzigt, opende deze vergadering met een woorel van wel-
kom aan ele leden van het "actie-comité Oostelijk Flevoland voor ontwikkelings-
werk" en de pers. Hij wees er op dat de jongeren van nu rle bouwers zijn van de
werkelijkheid van morgen. Dat deze werkelijkheid het liefst gezien werd als een
heel prettige net welzijn en vreele voor ieder en eeo einde aan aïmoede, oorlog,
onvrede en gebrek aan levenska,nsen zou moeten hebben daarover wilelen de aanwe-
zigen graag een debat voeren.



Toevoeging redaetie: 25 jaar later nog steecls hetzelfde nieuws onder de zon.

Reglcment van orde adviesraad (18 april 1969)
De vergadering van de adviesraad te Dronten tregon deze week goeel" Na de

opening vroeg de heer Bnrggeman (PvdA) het woord= Hij wilele graag de

oagerustheid van de bevolking over ele huurverhoging vart woningen in de

dorpen overtrrengen. De landdrost vonel het een beetje moeilijk omdat het

reglement van orde er niet in voorziet dat tijdens de vergadering vragen

worden gesteld over zaken die niet op de agenda voorkomea. Maar wanneer

de andere leden van de raad geea bezwaren hadden wilde dr. Otto het regle-
ment wel even terzijde schuiven. De heer Suidgeest wilde ele ongerustheiel

wel aanhorer, ma,a-Í geen discussie. De heer Van Gaalen meende geen be-
zwareo te kunnen hebben omelat in de vorige vergaclering een preeedent
geschapen was toen de heer Gehrels ook mocht spreken over een zaak die

niet aan de orde was. Die opmerking was yoor de heer Gehrels aanleiding te
protesteren: in zljn geval was er van tevoren crvedeg gepleegd.

Toevoeging redaetie: vandaag-de-dag trachten de raadsleelen zulke onderwer-
pen onder het zogenaamde kapstokkenbeleid ia de raadsvergadering aan de

man/vrouw te brengen.

Ontginning nadert einde (22 apnl1969)
De ontginmng val Oost Flevoland nadert haar voltooirïg. Op het progra-mma vao
de Rijksdienst staat voor het jaar 1969 nog2.25A ha en voor volgend jaar rog eens

910 ha. En dan is het gebeurd.
Toevoeging reda,etie: waarvan akte.

Eendraeht {22 apnl 1969}
De muziekvereniging Eendracht is niet alleen in ledenta,l gegroeid, ook mu-
zikaal is ze vooruit gegaan. Dat was tijdens de jaarlijkse uitvoering in het
hervormd centrum duidelijk te horen. Het orkest toonde zich onder leiding
van de heer Deden uiterst gediseiplineerd; in tegenstelling tot het pttbliek,
dat zelfs eec keer tot stilte gemaand moest wortl,en.
Toevoeging redaetie: ging men toen misschien alleen voor de gezelligheid
rlraat zo'tt uitvoeriag ? Erg hè ?

Directeur Boerenleenbank (29 april 1969)
De heer G.A.C. va-n de Lindeloof wordJ met iaga,ng van 1 juni 1969 directeur vao
de Boerenleenbank te Dronten. Hij volgt dan zijn huidige chef, de heer E.G.G.
Speetjens op, die met ingang van die dahrm directeur wordt var een Boerenleen-
trank te Son.
Toevoeging reda-etie: een markant persoon, dic Van de Lindeloof in de Drontense
samenleving.

Woningbouw Swifterbant (2 mei 1969)
De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders heeft het bouwen va-a 79 Vaneg-

woningen in Swifterbant opgedragen aan Van Egteren Industriële Constrrle-
tiebeton MU NV te Hasselt voor een bedra-g van f 2.ï98.678,:.
Toevoeging redaetie: harel aodig voor de groei van Swifterbant.



4 mei herdeakrg (6 mei 1969)
"Vrijheid houdt in dat men tegen dodenherdenkingen mag zijn. Voor die vrijheiel
zijr onder anderen geallieerde vliegers gevallen in het IJsselmeer. Ea zolaag we de

vrijhcid hebben moeten we, zolang het mereneleel van de Nededandse bevolking
vóór het herdenken van de gevallenen is, herdenken." In deze geest sprak commo-
dore J.L.Boseh, adjunct-direeteur materieel van de Neelerlandse luehtmaeht, zondag-

avond tot de genodigden voor de nationale herdenking te Dronteo.
Toevoeging redaetie: de boodsehap van eommodore Bosch wordt in Dronten rtog

steerJs soed verst an.--_ - -.- o" --

Huurverhoging (9 mei 1969)
In de veronderstelling tlat het gelijk helema,al aan zijn kant was trok de heer
H.Bruggeman in de adviesraad van leer tegea de hurrverhoging die per 1

april 1969 door de R{jksdienst eloorgevoerd was. Het PvdA-lid va-n de ael-

viesraad had zich groadig voorbereiel en had de keroaehtigste woorden bij-
eengezoeht om zijn betoog kracht bij te zetten el het beleid van de Rijks-
dienst af te keuren. Hij laeeg grote trijval van de heer A.P.van den Heij-
kant, die zieh minder duiclelijk uitclnrkte hetgeen tegen het einde vat deze
bijzondere vergadering uitliep op een uitzichtloze discussie over misverstan-
den en ovcr de betekenis van éét woord. Het was een roenge vergadering
waartrij de landdrost dr.l/.Offo, een man die zich altijd uitstekend in be-
dwang houdt, het af en toe niet kon laten evea op zijn stoel heen en weer te
sehuivea. ln zljn beantrpoordingen ook kon hij soms niet nalaten een stekeli-
ge opmerkjng te plaatsen. Hoe dan ook, het liep allemaal heel anders dan
verwa,eht. Bnrggeman trok op het eind zijn motie in toen hq zag dat hij
weinig steun kreeg. Clp een andere manier liep het toeh weer z.oals te ver-
wachten wa-s: de huren blijven verhoogd. Daar hielp geen lieve moeder aan.

Toevoeging reelaetie: inzet van de eommotie wa,s het al da,a niet geoorloofd
zijn van eonfractueel va,stgelegde huurverhoging voor vrije seetor woningen
met elaar bovenop de ja,a,rlijkse wettelijke h:mrverhoging voor woningwetwo-
ningen. Het raadslid had gelijk, maar kreeg het aiet= Zo gaat dat vaker io de
politiek.

terarer seholeagemeenschap (16 mei 1969)
Aan de scholengemeensehap voor lager teehniseh onderwfu's en huishoud- en nij-
verheidsonderwijs Dronten zrln de volgenele nieuwe leraren Lreuoemd: wis- ea na-
tuurkunde de heer M.H.Does, algemeen vormend onderwijs tle heer C.Groot, me-
taalbewerkea de heer J.J.G.Kuipers, koken mej.C.M.Maters, timmerea de heer
P=Voermans en muziek de heer P"Zwart lzn.
Toevoeging redactie: zij zauden op hun terrein een pioniersrol gaan vervullen.

Komkommertijd (23 mei 1969)
Een rustige vergadering voor de adviesra,a-d in mei in het raadhuis. Met een
uurtje stonel iedereen weeÍ op straat. De bijeenkomst duurde zo kort dat de
raad niet eens een tweede kopje koffie kreeg. De agenda was van dien aarel

dat er trijna niet gesproken hoefde te worden. De landdrost had dan kunnen
volstaan met het "conform besluiten"= Enkele leclea van de raad achtten het
blijktta,ar Lreneden hun stand alleen maar te komen en het presentiegeld op te
strijken. En elaarom werd er gepra,at.

Toevoeging reda-ctie: en dan te bedenken dat elk teveel gesproken woord



tegenspraak oproept. Een les om ter harf-e tc nemen.

Flevo'69 {27 mei 1969)
Het bedrijfsleven van Oostelijk Flevoland ma-akt zieh op om zieh gedurende drie
dagen te presentere-n ia een groots opgezefie show "Flevo '69" geheten in De Meer-
paal. Deeloemers zijn A.N.de Smit, NV Flevoelienst, Getrr"v.Westrhenen, loontre-

drijf Maris, trloemist C.Nijhof, H.G.v.tl=Burg, Coöp. Raiffcisenbank, WM,
fa=C.v=el.Hoop en Zn, Rijkslanelbouwconsulentsehap, H.Heida-, slijterij v.Zon,Het-
Nieuwe l-and, 'W.H.Bol, Kold{k NV, Barentrrug's Zaadhandel, G.Bos, Rijksdienst
voor de IJsselmeerpoltlers, Gorter NV, EZB, Gebr.Nijssen, Fa.v.d.Wiel, Foto
Hondius, A.de Maa en H.HaÍkamp, A.J.Kla,ver, S.Rikken, De Flevolander, Pat-
mar, Wouda NV, R.G.M.v.Egmond, NV de Jongh, A.Voster en fa.Talens.
Toevoeging reda-etie: reelame anno 1969, vaak ook alleen al om te laten zien dat je
er bent.

Hoge ambteraren {27 mei 1969)
Tijdens een vergadering van het rayon Dronten vaa de vereaiging Handel en

Nijverheid Flevoland kon men kritisehe geluiden horen over de werkwijze
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die door enige leden ondemo-
cratisch werd genoemd. Een en ander kwam naar voreo toen het struetuur-
plan van Dronten door een der leden aan de orele werd gesteld= De heer De
Jager zet dat- er geer! enkele inspraak is en dat de leden van de adviesraad
niet deugdet Zlj durven de hoge ambtenaren niet tegen te spreken en clur-
vea niet met kritiek te komen. Dat moet maar eens in de krant, aldus De
Jager, elie er aan toevoegde dat die net zo min kritiek durven te leveren.
Toevoeging redactie: de krant gaf de opmerkingen door, anders hadden wij
het nu niet onder uw aandaeht kunnen brengen.

Oordeel over adviesraad (6juni 1969)
De inwoners var Biddinghuizen elie het enquëteformulier van de PAK (Progressief
Akkoord) vormers invulden oordeelden mild over de zittende adviesraad. Men was
b4na, algemcen van mening dat de raad de bevolking vertegenwoordigde. Op de
gang vao zaker binnen de raad was weinig kritiek en voorzover die er was werel de
maehteloosheid gelaakt, iets waar de raad zelf niets aan kan eloen=

Toevoeging redactie: hier toch een duidelijk ander geluid dan in Dronten (zie voor-
gaand bericht). En zo wordt het evenwicht hersteld.

Achtste verpachting [zjuni 1969)
De Rijksdienst voor dc IJsselmeerpolders heeft 71 bedrijven aan gegadigelen
aangeboden per 1 november 1969. Het betreft 46 akkerbouwbedrijven, 1

gemengd beelrijf, 10 weidebedrijven en 14 fruitteeltbedrijvea. De tredrijven
zijn voor het merendeel gelegen in de secties K, Q, R, T en U.
Toevoeging redactie: een tijd van cijferen en rekenen brak aan voor ele

nieuwkomers.

Struetuurplan Swiftertrtit (17 juni 1969)
Een lawine van ernstige kritiek bleef in De Kombuis uit. Enkele opmerkingen en
vra-gen, die niet bedoeld waren om het ortwerp-structuurplan voor Swiftertrant af te
breken, werden na- afloop van de inleidingen door ir. F.Tellegen van de RIJP en
ir.A.Maier van het stcdebouwl«rndig bureau geplaatst en meest naar tevredenheid



bcantwoord.
Toevoeging redactie: zo kan het ook.

De Meerpaal (20 juni 1969)
In de ael,viesraad is gepleit voor een éénhoofdige leiding il de hele Meerpaal,
gemeenschapseentrum en restarrant. Die éénhooftlige leiding moest in de

eerste pla,ats commereiëel denken en vervolgens eulhtreel voelend zijn. Ver-
der moest zo'r, manager zicb laten assisteren door jeugdouderlingea en wat
dies meer zij. HLes- is te hopen elat De Meerpa-al nooit opgeseheept wordt met

een dergelijke directeur of baas. Want 't eomtnerciële is ten ene-nmale de

dood van het cultrrrele. Daar trrengt zelfs geen jeugdouderliag verandering
in=

Toevoeging redaetie: 't kan verkeren...


