
r53r.s .

DRONTEN TOEN, 25 JAAR GELEDEN

KwaÍ-aal-bulletia met grepen uit het lokale nieuws, dat De Flevolande-r ele burgers va-n

Bidclinghuizen, T)ronten en Swifterbant oncler ogen hraeht.

Een uitgave Yan de Stiehting
Geschicdsehrijving in dc

gemeente Dronten

Uitgave en verspreidiog van dit hyartaal-bulletin werd mogelijk gemaakt door
AUTOBEDRIJYEN YISSER BV TE DRONTEN EN LELYSTAD

INLEIDING
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekfring op het plaatselijk nieuws uit Flevolan-
der-edities va,a het 3e kwarlaal 1969= De berichten van toen zfrn woordelijk overgeno-
men. Toevoegingea va,n de redactie zijn altijd rursief.

In die trjd trerustte het plaatselijk bestuur bij de Landdrost va-n het Opentraar Liehaam
"Zuidehjke IJsselmeerpolders", tr4gestaan door een door en uit de bevolking gekozen
adviescommissie. De werkwijzevar deze eommissic was nagenoeg gehjk aan die va,a

ecn gemeenteraael, met dit versehil dat de comnÉssie niet zelf de beshriten nam, doeh
haar adviezen aafl tle I-anddrost uittrracht, die vervolgeas doorgaans eonform het
uitgebraehte advies besliste.

In die tijd telden de dorpen Biddinghuizen, Dronten eÍl Swiftertra,nt met het daarbij
behoreade landelijk gebierl ea 9.ffi0 inwoners.



Paehtersontvangstdag (1 juli 1969)
"I-Iw komst is niet alleen van belang voor uzelf, voor ons of voor de polder, maa,r ele

tretekenis van uw komst reikt ook nog tot ver buiten de dijken van onze polder.
Immcrs, met de vcstiging van nieuwe troeren in deze polder worden ook vele algemene
belangen op tal van plaa-tsen elders in Nerl.erland gediend. Da*zlj de vestigingsmoge-
lijkheden in Oostelijk Flevoland komt nu in vele gemeeaten schaarse groncl treschik-
baar, die nodig is voor sta-dsuittrreidingen, openbare werken, ruilverkavelingen en
industrievestigingen", aldrrs dr.W=M.Otto, directeur van de Rijksdienst voor ele

IJsselmeerpolders en tevens landdrost van het opentraar lichaam "Z.uidelijke lJsselmeer-
polders" in zijn toespraak.tot de nieuwe (erf;paehters, die eind vorige week iÍ "De
Meerpaal" werden ontvangen= De consulent voor akkerbouïv en rundveehouderij in de
IJsselmeerpolders ir.A.W.J.de Bn-ryn kwam na dr.Otto aan het woord. Hij felicitcerde
de pachters van de nieuwe bedrijven met het feit dat zij het geweest zijn die uit zo'n
grote groep gegadigden zqn gckazen. Hrj koa zich voorstcllen dat wanneer het trericht
komt de eerste gedachte is: Hoera, het is gelukt. Een hoera-stemming is echter meestal
niet de stemming waarin de juiste beslissingen worelen genomen. En zakelijke beslissin-
gen trehoren geilomen te worden na nuchter zakelijk overleg. Op dezelfde dag dat de
toewijzing va-n de bedrijven bekend is hebtren alle nieuwe pachters een advieseirculaire
ontvangen. Dit was mogelijk door de goede sa,menwerking van de verpachter en de
voorliehtingsdienst.
Toevoeging redaetie: men voelde zich als de uitverkorenen, ja ja. Maar hier is zeker
van toepassing het gezegde: eerst gedacht en dan gedaan, is langs de weg der wijzen
gaan.

Rapport werkgelegenheid (a juli 1969)
De drie vakeentrales t=w. het NKV, het NW en het CNV, afdelingen Oos-
telijk Flevoland, vertegenwoordigend het Werkgeversoverleg Flevoland
(WNOF) hetrtren een werkgelegenheidsnota voor Oostelijk Flevoland opge-
steld. Het rapport van het plaatselijk samenwerkingsverband van de drie ge-
noemde vakcenfrales doet een aantal aanbevelingen om de werkgelegenheid
in deze polder uit te trreiden. Iedere soort van industric komt voor vestiging
in het gebied in aa-nmerking, mits zij in de toekomst voldoende werkgelegen-
heid blijft bieden er de lucht, het land en het water niet onaaavaardbaar
verontreinigt, aldus het rapport, dat ook ingaat op het bestuur van Oostelijk
Flevoland en eeo taakstelling voor het aantrekken van ind,ustrieën en diensten
en het scheppen vao een goed woon- en leefklimaat.
Toevoeging redaetie: oordeelt u zelf over de uitwerking van deze aanbeve-
ling in de prakt-ijk.

Toekomstige gemeeote Drclntea (11juli 1969)
Voor Drcnten is een capaciteitsvergroting tot meer daa 20.t)00 inwoners voorzien.
Da-arvoor diende ele stedetrouwkundige opzet stnrcturele veraaderingen te onder-
gaan. Het omvangrijke programma, dat de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
nog waeht ten aanzien van Dronten, Biddinghuizen en Swiftertrant, die straks tot de
in te stellen gemeente Dronten behoren, heeft niet alleen betrekking op het afronden
van verschillende werken, maar vooral ook op het leggen van een basis voor infra-
structurele werken. Deze moeten eeo evenwichtig groeien van de dorpen mogelijk
maken. Dit schrijft "Cultuurrijp", het orgaan van cle Rijksdienst voor de IJsselmeer-
polders. In het arlikel wordt nader ingegaan op de toekomstige gemeente Dronten,
zoa-ls deze er nu uitzict, er zal uitzien indien cle riiksdienst het oostelijk gedeelte va,n



Flevoland gaat verlaten e1l wa-t ele toekomstige verwaehtingen zijn.
Toevoeging redaetie: regereil is vooruitzien, plannen maken= Beleid vofmen.

Bevolkingsorderzoek (l 1 juti 1969)
De Stiehting yoor het bevolkingsonderzoek in de tlrooggelegde 7'riderzee-pol-

tlers heeft in de jaren 1964 tot 1968 in Dronten een ondcrzoek gehouelen

naa de soeiale optrouw va,n het dorp. Drie bijzondere aspeeten kenmerkten

het onderzoek: ten eerste vond het plaats in een nieuwe samedeving. Ten

tweede sfrekte het zieh uit over een reeks van jaren en ten derde berustte het

op uitspraken van zowel man als vrouw uit 101 gezinnel. De woonstee

kwam er niet slecht af trij het orderzoek. Lieft 94% vond het prettig wonert

in Drolten; 88% vond dat 'Je het goed getroffen hebt a-ls je in Dronten

woont". Op vragen over ideale buren werden de volgende antwoorden gege-

vcÍl: "zo nodig helpea" 30x, 'Je eigen leven laten leidea" t6x, "opgewetÍ"

9X, "Vefdrul,gzruAfit" 5X, "Íliet fOddelen" 4X, "eeflijk" 3x en "elkaar'S WaSlij-

nen gebruiken" lx.
Toevoeging redactie: welk nut oas dit a,lles brengt ? 't Is maar elat u het

weet...

Zeskamp (15 juli 1969)
Dronten zal rea-geren op de oproep van de NCRV-televisie om deel te nemeo aaÍr

het spel "zeskaÍnp" da,t ook het komende seizoen weer georga,niseerd zal worden.

Inmieldels hebben enige Drontenaren eontaet gezocht met het openbaar lichaam

"Zuidelijke lJsselmeerpolders" om vall die zijde alle medewerkiog te verkrijgen. De

heer P.A.van der Pol, bekend als organisator van allerlei activiteiten in Dronten,

heeft zieh bereid verHaard hij een evenhrele deelname van Dronteo de leiding op

zieh te willen nemen" V/e twijfelen er niet aan of, indien Dronten door de NCRV

tot de zeskamp wordt toegelaten, iedere Drontenaar zich zal willen inzettel voor

deze wedstrijd.
Toevoeging retlaetie: ze hebben in Dronten later geweten waaraan ze waÍen begon-

nea=..

Zwembad Dronter (25 juli 1969)
De rijksdienst voor de lJsselmeerpolders gaat een zwemtrad in Dronten bou-

wen. Deze week heeft de direetern van genoemde dienst die tevens landdrost

is van het opentra,ar liehaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders", de leden van de

Dronter aelviesraad ingelicht over het te bouwen bad. Tijdens de vergadering

van de adviesraad is wel gebleken da-t cle rijksdienst al het mogelijke heeft

gedaan om eeo vijftig meter bad in Dronten te bouwen, bovendiea rog ver-
warmd en indien mogelijk zelfs overdekt. A1 deze wensen werden vanzelf-
sprekend ook door de leden van de adviesraad naaf vofelr getrracht. Den

Haag, zo hetrben we begrepen, vindt een trad van 33 113 meter, niet over-
delrt en niet verwarmd, al mooi genoeg voor Dronten= En la-ten we eerlijk
blijven, menig plaats in ons land tussen de 20 en 30.ff)0 inwoners moeht

wenser dat het een zwembad rijk was. Maar anderzijds is iedereen het er-

over ecns tlat een zwemtrad geen overbodige luxe is, maar voofal voor de

volksgezondheid zondermeer noodzakelijk.
Toevoeglng redactie: een opÍoep in de l«ant om via een aetie onder bevol-
king en bedrijfsleven geld in te zamelen voor een 50-meter bad bleef ontre-

anfiroord.



KVP, AR er eHU (29 juli 1969)
De KVP, CHI-ï en AR gaan gezamenhlk onder cle aaam Combinatie Christelijke
Partijen met een lijst de verkiezrngsstrijcl in. De basis voor dc samenwerking is een

geza,manlljk program, de reden het christen-zijn van KVPers, CHUmensen en Anti-
revolutionairen. De drie partijen hebben geruime tijd gestreefd naar deze samenwer-
king. De voorbereieling was grondig en het overleg voorzichtig. De drie ehristelijke
partijen zijn niet één geworden, maar hebben de lijsten sameogcvoegel err hebben

geza-menlljk ecn program opgesteld dat nu a-ar de leden zal worden voorgelegd.
Toevoeging reelaetie: we stonden toen aao het kraambed van het latere CDA"

Gereformeerde Coneentra tie (29 juli 1969)
Tijdens een vergadering ia de Ichthuskerk van een aantrl gerefiomeerden

werd treslotea trij het openbaar liehaam een naamstelling in te levercn. Zeer
waarschijnlijk gaat de groep onder de naam Gereformee-rde Concentratte

deelnemen aan de adviesraadsverkiezinger op 22 oktobq 1969. De Gerefor-
meerde Coneeatratie is een bundeling vaa SGP en de kresvereniging "Groen

va,n Prinsterer" waarir gereformeerden "die hua stem niet kwtjt kuíÍen"
verenigd zijn. De besprekingen die gevoerd waÍ€n met verschillende partijen
leverden op dat enkele Anti-revolutiona,iren sympathie betuigelen, dat de

SGP-Flevoland aan een bundeling wilde meewerken en dat het GPV niet
mee wilde doen. Dat wercl door de initiatiefaemers uiteraard befreurd omdat
van toen af het Eevaar bestond dat de bundeling slechts een nieuwe partij
opleverde en daardoor aan haat eloel voortrijschoot.
Toevoeging redaetie: zeer befreurenswaardig, maar het ging wel door, tot op
de dag van vandaag...

Schoolbussen (12 augusfirs 19ó9)
De minister van binnenlandse zakeo heeft er in toegestemel dat het opentraar lichaam
"Zuidelijke lJsselmeerpolders" nog eeo jaar het busvervoer va-n kinderen naar scho-
len sutrsielieert. Dit resulta,at is bereilct door de speeiale commissie die na de deining
rond een half jaar tenrg uit de adviesraad werd geformeerd. De Flevodienst zal zieh
moetcr houden a,an een conffact voor ccÍl heel ja,ar en de ouders moeten hun kinde-
ren ook voor een heel seizoen opgeven. Door deze bindende regeling zal de bezet-.

ting van de bussen groter z4n, zadat het openbaar liehaam minder hoeft bij te dra-
gen. Voor de scholen in Dronten moeten twee bussea het hele schooljaar rijden en
voor Biddilghuizen één bus. Voor Swifterbant kon men volstaan met een Lrus voor
het wrnterseizoen.
Toevoeging redactie: zo zieje maar weer: nik-s voor niks, ook toen a1...

NCRY-Zeskamp (15 augustus 1969)
Drooten neemt deel a,an het wedstrijdspel Zeskamp, het zeer populaire tele-
visie-programma van de NCRV. Dit verheugende besluit werd dinsdagavond
in het raadhuis genomen nadat vorige week vrijdagavond een vergaderiag
gehouden was met een afuaardiging van de NCRV. Er is een commissie in
het leven geroepen tlie trelast is met de enorme voorbereiding die dit pro-
gramma eist. De commissie bestaat trit de heer P.A.van der Pol, algemeen

coördinator, de heer S.J.Bleeker, clie het voorzitterschap op zich genomen
heeft en een drietal leden, treskande uit de heren B.Hoogeveen, I.Meijer en
J.Kuiper. Als seeretaris is toegevoegd de heer J.Griede. De commissie heeft
de steun ingeroepen van een groot aaÍltal verenigingeil en organisaties in



Oostelijk Flevoland. Van hen hangt het namclijk af of Dronten met de sterk-
ste ploeg aan de Zeska,mp deel ka,n nemen.
Toevoeging redactie: hct volk werd gemobiliseerd...

Geen tweelingdorp (19 augustus f969)
Het stn:stuurpla-n voor Biddinghuizen werd eind vonge week in Het Kofschip ont-
huld. Het moeilijke punt was de weg die aansluit op de brug over De Hoge Vaa,rt,

welke weg het dorp in de toekoost in tweeën zal knippea. Dat feit werd alom er-
kend en oplossingen konden det worden geleverd, maar wel veel kritiek. De verte-
genwoordiger yan de Rijksdienst, ir.F.Tellegen, hoofd val de afdeling stedebouw,
zat s ook een beetje mee io zljn maag. Dat was te merken aar zijn woordkeus: nog
niet helemaa-l zeker, waarschrjnlijk, mogelijke veranderingen. Forens Revet, des-
l«-roclige op het getried van woningen en alles wat tlaarmee te maken heeft, was de

eerste toehoorder die wat opmerkingen maal<te. Hij noemde de ontworpen woor-
wa,nd langs de weg eer ba,rrière in plaats van een visuele verbinding. Hij vreesde
dat die dan de krotten van de toekomst zouden bevatten, omdat de flat-s, drie en vier
hoog, voor de eigea trevolking te weinig aanfrekkelijk blijken te zijn. Ook pleitte hij
ervoor de weg eerder af te laten buigen naar het noorlen, zodat het dorp niet in
tweeën gesneden wercl. De heer Tellegen reageerde op de vragen een beetje oÍtzc-
ker. Als vakmao kon de heer Revet gemeoe vraagles stellen wa,aryan hij de achter-
grond wel begreep. De plannen waren eigenlijk nog niet goed gerijpt. Het was
allemaal erg moeilijk en als het goed was moest er een verkeersonderzoek pla,atsvin-

elen. Maar met elie woonward zou het wel in orcle komen.
Toevoeging redaetie: de Biddinhuizen-deskundige kreeg het gelijk naderhand aan
zijn ka,nt: de woonwand is er nooit gekomelr en de weg werd omgebogen.

Kerk Swifterbant (19 augustus 1969)
Drie en een half jaar na de eerste bespreking ging de eerste paal voor ele

kerk van Swifterbant de grond in. Het hele dorp was daarvoor uitgelopen
met de muziekvereniging Amor Musae voorop. Kinderen van de lagere en
kleuterseholen schaarden zieh rond de bouwplaats en vanaf De Poort kekea
de bouweommissie, pastoor en dominee, aaÍrnemer, architeet, persmensen
van radio en landelijke weektrladen en de oudere inwoners van Swifterbant
t-ae. Zelfs De Kombuis had de vlag uitgestoken. "Mooi wordt het gebouw
niet, maar wel erg lief" zegl de arehiteet. De heer Oudejaas zegt ook dat de
torenspits ("een bek die opeíl en dieht gaat") een trepaalde symboliek heeft.
Gevraagd welke symboliek antwoordde hij: "dat moet u zelf ma-ar oatdek-
ken."
Toevoeging redactie: wie het ontdekt mag het zeggefi...

Verpachtiog (2 september 1969)
Zoa-ls bekend heeft cle minister van Financiën besloten in Oostelijk Flevoland geen
bedrijven meer uit te geven die kleiner zijn dan 40 ha. Het gevolg vaa deze ontwlk-
keling is dat het aa,nkl te verpaehten bedrijven aanzienlijk minder is dan in voor-
gaande jaren. De gehele uitgifte van landbouwbedrijven omvat maar 30 bednjven,
dat is ongeveer de helft van vorige verpaehtingea. Een tweede trrjzonderheid bij de
komende verpaehting is dat op enkele akkerbouwbedrijven geen pachterswoning zal
worden getrouwd. Degenen die deze bedrijven krijgen toegewezen kunnen een wo-
ning huren in het dorp Swifterbant of Biddinghuizen. De betreffende pachters mo-
gen desgewenst ook zelf een woning in één van deze rlorpen Lrouwen. De tredrijveo



wa-ar geen paehterswoninge-n worden gebouwd liggen op kavels a-a,l dc 'Wisentweg,

de Zeebiesweg en de Rietweg. Het gaat hier om een proef om tc zíe-n of er belang-

stelling bestaat voor het woren in de dorpen.
Toevoeging redactie: als we in de polder rondkijken is hct trij een proef getrleven. =.

Treurspel (12 september 1969)
De jaarvergadering van ASVD verliep moeizaam. Tegea middernacht begon

men aan de behandeliog van het vijfde punt van de agenda. Om'24.00 uur
wenste de voorzitter alle aanwezigen een goede morgen= Op dat moment

stapte een ASVD'eq de kantine uit met de opmerking: ik ga ontbijten, ik
moet elireet weer aan het werk. Ondanks het harcle werken van veel merseo

in een grote sportvereniging is de vergadering een beetje een treurspel ge*

worden= En omdat de tweede helft naar een later tijelstip werd versehoven
(niet dan na moeizaam overleg) schijnt het io trree bedrijven te moet€n.

Toevoeging redaetie: er is een tijd vaa komen, er is een tijd van gaar...

Staart (12 september 1969)
De moeilijkheelen met het aa-ÍvangsuuÍ van de lagere seholen in de polder zija nog

niet voorb4= Het dreigt een escalatie te worden, om eens een modern woord tc
gebruiken. Wie er mee gebaat is, wordt niet duiclelijk. wie er de dupe va,n wordJ is
het kind. Daar is mcn het wel over eens. Het werk van de sehoolbuseommissie leek

in augusfus ten einde. Nu komt er nog een staartje. En in die staart zit het venijn.
En als we eens a-an het uiterste puntje raken: het is gewoon de portemonnee. De
portemorrnee va,n ele ondernemer die geaeht wordt in staat te zljn zijn eigen troontjes
fïnanciëel te doppen (de subsielies in de landbouw truitea beschouwing gelaten)" De
aandachtige krantenlezer kan zelf het vertrand wel leggen.
Toevoeging redactie: ook toen al waren de eenten niet van blik...

Boerenpummels (12 september 1969)
OvereerÍ<omstig het gevoelen van het dagelijks advieseollege stelt de land-
drost de Dronter adviesraad voor de tlrief van minister Beernink van Binnen-
landse Zaken, in afwachting va,n de ontwikkeling van de komende maanden,

voorlopig voor kennisgeving aan te nemen. Het gaat om ele brief waarin
Zijne Exeellentie mr.H.K=Beernink in tredekte termen duidelijk maakÍ dat de

adviesraa,tl een stelletje boerenpummels is elat niet goed weet wat voor teneur
aan een trrief gegeven worelt "in goede bestuurlijke verhoudingen" wel te
verstaan. Voorlopig voor kennisgeving aannemen: de mogelijkheid bestaat
eh-rs er nog eens op terug te komen.
Toevoeging reda,ede: de minister zou nog een zwaÍe sigaar te roken krijgen.

Initiatief (19 september 1969)
Een trelanghebbende sehreef het volgende ingezonelcn stuk: Geaehte recla,etie, in uw
blad van vrijdag j.l. stond da-t mevrouw De Vries-Van Amelsbeek woningen heeft
a,angeyraagd voor bejaarden enz. Dat is juist, doch wilt u wel vermelden dat me-
vrouw Blom de initiatiefneemster is. Die heeft de meosen persoonlijk trezoeht en op
cle lijst gezet. Laten we hopen dat mevrouw De Vries-Van Amelsbeek en mevrouw
Vlom spoeclig resultaten van dit urgente probleem mogen zien. Een eresaluut voor
de twee dames die zieh zo spontaan voor dit doel hebben ingezet-.
Toevoegiag reda,etie: zo hoort 't, ere wie ere toekomt...



Adviesraad (19 september 1969)
Dinsda,gavonel bestond er eea overweldigende belangstelling voor de verga-

dering van de adviesraad. Die belangstelling werd missehien veroorzaald
door o.a. de verkiezingen die il het versehict liggen, de vragen over de

speeiale woningtrouw, het probleem va-n het sehoolbr-rsvervoer en de subsi-

die-a,anvraag voor tle zeska,mp-eomrrissie. De meeste belangstellendea kwa-

men uit de se-etor onderwijs. Voor die groep moest er bijna een hele putrlie-

ke tribune "bijgetrcluwd" worden. De aanwezigheitl van zoveel kiezers had

invloed op de uitspraken van de a-dviesraadsleden" De heer J=P.Suidgeest

kwa,m daar openl4k voor uit. Het is zelfs mogelijk dat ook de voorzitter de

hamer met grotere soepelheid hanteerde. Gesprekken truiten ele orde werden

niet afgekapt=

Toevoeging redaetie: zo zieje maar wccr: het oog van de meester maald het
paard vet...

Dominee (19 septemtrer 1969)
De heer C.va,n Noort trleek woensdagavond de gesehihste man om de polder in de

zeskamp te vertegenwoordigen op de punten muziek, sport en actr-raliteit. De heer

Van Noort is van beroep predikant. Wat zott dat ? Nou, hij wist na&lurlijk het

antrroord op de muziekvraag welke rol een trepaalde zangeres in de "Schöpfung"
niet in het door de regisseur gewenste tenue wilde spelen. De treer Van Noort aar-

zelde geen moment: Eva.
Toevoeging reqlaetie: die rappe Cees toeh !

Yredesweek Q3 sqrtember 1969)
De Vredesweek 1969 hecft zaterdag zijn start beleefd in het gemeeaschaps-

eentrum "De Meerpaal' te Dronten. Voor een zo goed als geheel bezet
theater voldeed minister Udink aan het verzoek van de organisatoren de

opening te verrichten. De bewindsman sprat van eeo symbolische start van
de Vredesweek oneler het motto "Flevoland voor ontwikkekngssamenwer-
king". Men mag zich de vraag stellen hoever deze oproep in Oostelijk Fle-
voland zelf doorklinkt, of ze Nederland bereikt, Den Haag of zelfs New
York. En wat nog trelangrijker is, wordt de roep overgenomen in "de wereld
voor ontwikkelingssamenwcrking" alclus minister Udink= Namens het Comité
Flevoland had de heer J.P.Suidgeest de bijeenkomst zaterdagmiddag in het
theater geopend. Landdrost dr.Yf .M.Otto zei in zijn welkomstwoord dat
armoede en rijkdom, oorlog en vrede de meest omvangrijke vraagstukken in
deze wereld zijn. Deze waagstukken staan ln deze Vredesweek eentraal.

Dr.H.M.de Lange hield een inleiding over "rijke en arme landen"= Hierin
hield spreker een pleidooi ele arme landen toegang tot de internationale
marlrt te gever wa,t eeÍl vedaging van de invoerreehten za1 hetekenen. Eea
half ur-r later dan gepland begon het riet-biet debat. Een duidelijk debat elat

echter geen nieuwe gezichtspuaten opleverele. Deehemers waren vertegen-
woordigers van de landbouw, de suikerindustÉe en de Shalomgroep. Zeet
veel publiek trok zondagmiddag dr.S.Mansholt, de voorzitter van de Europe-
se landbouweommissie. De eapaciteit van het theater in De Meerpaal werd
ver oversehreden. De heer Mansholt sprak over de verhouding van de EEG-
landbouwpolitiek ten opziehte van ele protrlematiek van de derde wereld.
Toevoegirg redaetie: Dronten was toeo veelvuldig in het landelijk nieuws
teflrg te vinden. Over free publicify gesproken...



Verkiezirgea (26 september 1969)
Dinselag zijn de l4stnummers voor de verkiezingen voor de adviesraad in Dronten

vastgestelel. De procedrrre schrijft voor dat een partij een lijstnummer kan aanYragen

co wanoeer vcldoende zittenrle raadslerlen die aanvraag stetlnen dan worrlt dit num-

mer toegewezen. Nu is sinds jaar en dag het getal 1 voor lijsten ecn magisch getal.

En omelat we in de polder toch tot over de oren in de oude strueturen zrtten hadden

de twee grote concentra-ties CCP en PAK beide een aanvraag ingediend voor lijst
nummerl. tn de lijn der verwaehting lag dat ele CCP-aanvraag door de vijf pc'ers

plus de ece KVP'er werd gesteund. Totaal door zes raadsleden. Eveneens zou het

PAK gesteunel worden door drie PvdA-raadsleden, twee D'66ers en de ene onafhan-

kelijke in de raad. Totaal ook zes. De WD zou eerr stem laijgen en derhalve een

derde plaats t-acgewezxt krijgen. Om de vierde en vijfde plaats zou geloot moeten

worden tussen GPV en Gereformeerde Concentratre, zoals ook tussen de grote

twee. Bekijken we de uitslag: 1 PAK, 2 CCP,3 WD, 4 GPV en 5 Gereformeerde

Concenffatie clan verwacht men dat de loting om de eerste plaats in het voordeel

van het PAK is uitgevallen, da,t de VVD begrijpelijkerwijs de derde lijst kreeg en

dat het lot het GPV gunstiger gezind was dan de Gereformeerde Concentratie (ervan

uitgaa:rde dat een lager nummer gunstiger is). Het is eehter anders gegaan, Het

PAK kreeg zeven stemmen, dat was één meer dan de CCP, dus... Die zevende

stem kwam van de VVD, welke partij de kans liep daardoor trij loting tussen de

laatste drie een laatste lijstnummer te trekken. Dat nu is niet gebeurd. Bij loting

kreeg de WD nummer drie, zodat geconcludeerd mag worden dat hoe de heer Yan

Gaalen in de linkse hoek ook gestemd had er veranderde niets en dat overkomt hem

niet vaak.
Toevoeging redactie: hoewel men dat toen niet uitsprak, was pa,ars in Dronten al

vrbeg actueel...


