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F levo land .

DROT{TBI{ TOEN, 25 JAAR GELEDBT{.

Geachte donateur, belangstellende lezer,

Bij deze bieden xij u een aantal ksar taalbu llet ins aan, die
betrekkinÉ hebben op het loka1e nieuws dat " de Flevolander " de
burgers van Biddinghuizen, Dronten en Ssifterbant onder oÉfen
braeht -

ËEN UITGÀVE VAN DE STICHTING
GESCHÏEDSCHRIJVIT{G IN DE
GEHEENTE DRONTEN.

INLElDIITG.

Deze bulletins hebben betrekking op het plaatselijke nieuws
uit de F levo lander-ed it ies van alle kwartalen van 1969.

De beriehten van toen zijn noordelijk overÉfenonen.
ToevoeginÉlen van de redactie zijn altijd cursief.

In die tijd berustte het plaatselijk bestuur bíj de
Landd ros t van het Openbaar L ic haan Zu ide l ij ke
Ysselmeerpolders", bijgestaan door een door en uit de bevolkingi
gekozen adviesconnissie - De werkwijze van deze connissie rras
nagenoeE! gelijk aan die van een geÍeenteraad, net dit verschil,
dat de connissie niet zelf de besluiten nart, doch haar adviezen
aan de Landdrost uitbracht, die vervolgens doorEaans conforn het
uitÉebrachte advies besliste "

De vervaardiging en verspreiding yan deze kwartaalbu I let ins
werd nogelijk ÉJenaakt door sponsorin5l door AUTOBEDRIJF VISSER
B.V. TE DRO§TEN EH LËLYSTAD. 25 JÀAR NUHHER 1 III EELYOLAND. OPEL.
DIT BEDRIJT BESTAAT 60 JAAR-

líi.j hopen, dat u de u aangeboden bulletins net aandacht en
plezier zult lezen - ï{ilt u ze ook eens laten Lezen aan urÍ
farilie-lederr, buren, kennissen en vrienden? Bíj voorbaat dank"

Hocht ierand zich als donateur van onze stichting nillen
opgeven: Éfraa€i. De aininale contributie vooï part,ieuliererr
bedraa§t E 10 per jaar, die voor instellinEien en bedrijven É' 50.

Een telefoontje naar het adres, verueld in de aanhef van dit
schrijven is reeds voldoende -

Vriendelijke Élroeten,

"'"".ï{'o}'1 ninsn



POLITIEKE PÀRÏÏJEN ACTIEF. (

Polit iek -

sri idaÉ 3 oktober 1963 ) -1-

Het leek er even op dat de partijen in 0ost-Flevoland net
hun propaeranda-act ivite iten zouden waehten tot na de
verkiezingen. De C-C-P. heeft als eerste ingezien, dat er toch
wat gledaan Doet Forden en daaron worden er 3 verÉiaderinkjes
belegd in de drie dorpen- Volelende week dus, tnee neken voor de
verkiezingJen. Het P.A,K- pakt het natuurliik anders aan en huis
aan huis zal noEi eens gevraagd worden wat nen er van denkt- De
andere dríe deelnenende Partijen vertoonden nog Eleen teken van
leven .

Het zijn de kleineren, die diknijls ook geen gield hebben on
propaÉianda te naken of het niet nodg oordelen, ondat het zo
rreinig effect sorteert buiten de kring van sy[pathisanten.

Stennen -

Door de vele " duidelijkheid bevorderende " actíviteiten
werd voor velen niet de duidel-iikheid, wat dat dan ook is,
bevorderd. In de polder zijn nog uaar tnee partijen, die de oude
Eebleven zijn en dat ziin de V.Y.D. en het G.P.V- De rest is
Egeconcentreerd, genixed, tot hutspot verrerkt of hoe je dat ook
aoet noenen. Zelfs de P.v/d A- kent thans een CÍroep verontrusten,
die niet !.eet, I.aarop gestend noet worden.

Zetels -

Er zijn straks vijftien zetels te verdelen en dat verdelen
levert noeilijkheden op, wan t, elke partij sil nee dan haar
toekont. Kijk naar, de C.C"P. rekent er vast op de neerderheid in
de adviesraad te halen- Dat betekent in ieder geval acht zetels-

Het P-A.K" vreest juist niet die neerderheid in dezelfde
raad te halen. Dat betekent zeven zetels. De V.Y.D. haalde twee
jaar teruEi bijna tsee zetels, dus nu nordt er op Eierekend die
tneede in de nacht te slepen- En tenslotte is er nog de
Gereforneerde Coneentratie, die er oP rekent, dat de
gereforneerde Efezindte haar wel een zetel zal bezotEierr.

Het G.P.V. getuigt alleen Daar, anders noest daar ook noÉ
een zetel voor gerekend worden- l{aar tellen we nu al1es bij
elkaar, dan blijkt, dat de adviesraad liefst drie zetels te
Íreinig telt -

llaar plaats is voor vijftien, kunnen Éleen achttien zetelen.
Er noeten er gewoon drie overboord- En dat nordt knokken,
teaninste, dat zou je verwachten- I{aar, Eat gebeurt er? IfeI, niet
zoveel. Het E aat toch lraar on een adviesraad? En de Rijksdienst
doet het toch zo Eoed?

Testcase -

Bureaus en stichtingen konen de uitslag;en van verkiezingen
onderzoeken. Oost-Flevoland, Dronten en Lelystad nnrden beschouwd
als een testease. Een experinent in een nieuwe getreenschaP-
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Blancostenner, niet-stenner, onge 1d igstenner ,
dwanEstenner: urr verantwoordelij kheid is groot-
L i-i staanvoerder ( dinsdae ? okt-ober 1§169 'l

sleurstenrner,

De te kiezen adviesraad zal ongeveer een jaar zitten en
sterker nog dan voorafgaande fornaties, voorloper van degeneenteraad zijn. Xet het oog daarop spraken rÍe de
J. ij staanvoerder van de Conbinatie Christelijke Partijen, het
huidiÉe D.À.C"-tid, de heer J. If itteveen.

Op de vraag: " In hoeverre kunnen de partijen sanennerken in
de raad, in de D-A-C. en net de anbtenaren?", reaEieert de
lijsttrekker als volgt: " Sanennerken kan altijd, lranneer de rril
daartoe aanwezig is. .Tn praktische zaken is sarenwerkinEl zelfs
een gebiedende eis" In enkele gevallen is het niet nogel,ijk,
wanneer de scheiding confessionee I-n iet confessioneel een rol
speelt.

ïn die situatie valt het nel eens noeilijk de rening van
anderen, van wat kleinere Élroepen, te respecteren en een kans te
Eieyen - En dat laatste is belangrijk, Eant raadslid is É€ln
volksvertegenwoord iger en niet een be langenbehartiger van een
bepaalde groep. In het dagielijkse advieseolleÉe kan beter en
Étenakke l ij ker norden sanengewerkt dan in de adviesraad. De
beslotenheid van de D.A.C. is daar vooral debet aan. líeestal
wordt er Éfeen politiek Élespeeld, wat rrëI in de adviesraadgebeurt, rÍaar altijd publiek bij aanwezigl kan zijn. In het
advieseollge is ruine gele6enheid tot overleg en Elesprek van
tevoren en tijdens de bijeenkoast,en, Er nordt daardoor
nakkelijker een cotrpronis bereikt,

Van anbtenaren kan veel infornatie worden verkreÉën.
Anbtenaren kunnen zelfs belangrijke nedewerking EÍeven, zoals datgebeurt in het couite ontsikke lingshu Ip en in de couissie voor
de zeskanp. Er noet natuurlijk voor giezorGtd rorden, dat het
nornale anbtelijke werk wordt afgewikkeld. Anbtelijke steun is
niet alleen raaardevol, naar ook onontbeerLijk" "

Reactie StichtinÉr: Zo hoort u noEi eens van een deskundige, hoe
onze loka1e denocratie ( heeft ge ) werkt-

DRO}ITEN IN DE GREEP VÀN HET ZESKA}IP-GEBEUREN.
lO oktoher 1§169 )( vri-idas

Sporto loeÉl -

lloÉlen wij u even de sportploeEÍ en denker voorstellen, die
zaterdagavond in Leeunarden de kleuren van Flevoland gaan
verdedigen? l{orgen is het zovet. Dan kont de uit achttien leden
bestaande sportploegl net eoaches en leider in de Frieslandhal uit
in de eerste ronde van de H.C-R.V.-T-V"-zeskanp.

Op hetzelfde norent zal ds. C. van Noort als denker poÉingen
doen punten voor de ploeg te verzanelen-

Het tean zal optreden in keurige blaune traininElspakken en
uniforn schoeisel Dat laatste is nogelijk
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geríorden door een prachtige rcedewerking vaÍr sportzaak Heijenhuis
uit Kanpen en de firna Puna, die de Dronter sportlieden naar
eventjes achttien paar zaalschoenen ten gesehenke gaf.

De ploeg ( net reserves ) Ís als volgt sarenÉlesteld:
fno Heijer ( leider ), Gert-Jan van Tilburc!, Henk Dibbits,
Ton v-d. X'anp, Hero Yeenstra, Dirk Hoornsnan Piet v-d Laan, Jan
Rozendal, Christ llulders, Johan Prins, Ds.C. van l{oort ( denker )
Henk van Bruggen ( non playing eaptain ), Gurbe Veenstra, Franka
van Benelen, llel Schut, Ina Steijn. Hilda Hindriks, Àlie Huis in't VeId, llien van A1st, Piet ïukker en l{arton Rotyis-

Ë§RSTE PullTtsll BIt{llEH. ( dinsdaE 14 oktober 1969 )

De eerste punten in het zeskanpspel zijn binnen. Ontelbare
kijhers hebben zaterdagavond het duel tussen zes steden uit het
noorden en oosten van ons land gevolgd. Dronten heeft een beste
beurt genaakt, door als tweede te eindigen. Een beter begin was
bijna niet denkbaar" De votledi€te uitslagg ras:
1-. Bolsrard:
2 " Dronten:
3, Àssen.
4/5. Geneuuiden en Stadskanaal:
6- Rheden:

24 punten.
23 punten.
21 punt,en.
18 punten .
16 punten.

Haar nu verder- Dronten is er no6f lanEl niet" Het bereikte
resultaat, in Leeuwarden Íoet een stinulans zijn voor iedereen, olr
zich voor honderd proeent in te zetten. Dat geldt niet alleen
voor de kranige sportploegl en zijn begeleiders en de denker en de
connissieleden, naar voor alIe inwoners, waarop een beroep wordt
efedaan. Iíil Dronten ( Flevo1and ) de zaterdagavond behaalde
resultaten eontinueren, dan is een onvoorstelbare hoeveelheid
inspanning, hulp en financiele nedewerkinEl Eiewoon een vereiste.

l{aar nu iedereen- of }ive of via het ï.Y.-schern de
verrichtingen van Dronten heeft neebeleefd, trijfelen we er niet
aan dat de dutrbe lzeskanpconnissie Dronten alIe EievraaÉtde
uedererking zaI verkrijEfen.

SUPPORTERSYEL. ( dinsdap 14 oktotrer 1968 )-

I{anneer u op 3 januari en 28 februari nee naar Doetinchen en
Barneveld gaat oD de Dronter sportploeg en denker aan te
noedigen, is het goed de yel te weten, die in Leeunarden nerdgebracht. Hatsikide, zoef zoef luidde deze aannoedigingsyel. Bij
de ruir honderd supporters, die in de Frieslandhal aannezig waren
sloeg deze yeI onniddellijk aan en zodra " hatsikide, zoef zoef"
door de inlense hal bulderde, wisten de in het blaun ÉlestokenDrontenaren, dat deze yel een aannoedi6ling voor hen was. De yel
werd op eeÍr Éegeven ogenblik zn in, dat zelfs de aanhang van
Genenuiden aan het " hatsikideen ": tras-

Reactie SLiaht-ina: l{ooi toch en het zou later nog do}ler worden,
dat hele zeskanpgedoe.
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wriidag 19 oktolrer 1C69 )

Lijsttrekker ll . Revet aan het noord naar aanleidinÉ van de
vraaÉi : " In hoeverre kunnen de partijen satrenÍÍerken in de raad,
in het dagelijks adviescollege en Det de anbtenaren?".

A1le leden van de adviesraad noeten zich voor dezelfde zaak
inzetten. Daaroa kan er veel §orden saDengewerkt, t{atuurlijk net
het volle begrip voor.elkaars [ening en standpunt- §en vruchtbare
sanenwerking is dan goed nogelijk, ondat plaatselijke belangen
anders liggen dan op ander niveau- I{e} noet eerlijk É,ezegd. norden
hoe nen erover denkt, anders kan niet een optinaal resultaat
bereikt xorden- Hetzelfde geldt eigenlijk voor het dagelijks ad-
vieseollege in noEi sterkere nate- De leden van dit colleEe zijn
noÉi nauÍíer bij het dagelijks trestuur betrokken. Een verschil van
nening is natuurlijk cloed logelijk" l,laar altijd zal precies
zeqÉ,ei hoe je erover denkt de duidelijkheid bevorderen.

De sanennerking net anbt,enaren zal vooral van de anbtenaren
afhanglen. Altrtenaren werken nrrrelijk volgens de voorschriften en
die voorsehriften worden altijd net grote onziehtigheid
gehanteerd- Eigenlijk zouden de anbtenaren veel openlijker noeten
zlJÍr, vooral in Éle[eenschapszaken d ie Efeen enke 1e
Éfeheinz inn iglhe id behoeven. Tusen adviesraads Ieden en anbtenaren
[oet een groot vertrouwen bestaan. Ze staan beide in dienst van
de Éleneenschap, al bestaat er natuurlijk een verschil in de taken
van beide Élroepen- Een uitsisselinEÍ van infornatie zal het
belangrijkste contact aoeten zijn.

qri idac -17 nkl--otrer 'l 969 )

Enige tijd geleden heeft de heer H. de Yries het
voorzitterschap van de gereforaeerde kiesvereniging, die
aanElesloten is bij het G.P.V. ovef,genonen van de heer H.
llitteveen. De kiesvereniÉ;ing sordt neestal aanE]eduid net G.P.V"
Reeds jaren teruÉi heeft dit plaatselijke G.P.V. eontact gezoeht
net S. G. P . -stetomers en het leek er op, dat beide Elroepen sanen op
zouden Eaan trekken. Dat de S.G.P. zic}: nu tot de nieuwe
kiesvereniEiing Groen van Prinsterer heeft Eferrend, zit de heer de
Vries een beetje drars. lat hen ook niet zint is de bewering van
" Groen yan Prinsterer " dat het G.P.V. alleen uaar zelfstandiEi
nilde optreden. De besprekinÉfen voor een sanenwerking net de
S.G,P- waren zover §evorderd, dat er alleen nog een
kandidatenlijst noest norden opElesteld, die voor de S-G-P.
aanvaardbaar pasr. De staatkundig gereforneerden hadden de nens te
kennen ÉreÉteven, dat de lijsttrehker uit de lchtuskerk noest
honen" De S.G.P. nan echter een afnachtende houding aan, toen nen
eerst op een uitnodiging van een actieEiroep onder leiding van de
heer Kadijk wenste in t,e gaan. Na enige besprekinEien heeft de
S.G-P- de sanenwerking ret het G"P.V. verbroken en is verder in
zee EieÉfaan net de later opgerichte kiesverenigling Groen van
Prinsterer, waarvan de heer Kadijk voorzitter rrerd-
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Aan het G.P.V. is toen ÉlevraaEld, of deze Efroep wilde

meewerken in een zogenaamde Gereforneerde Conbinatie, rraarin het
G,P-V- als een gelijkwaardige partner zou norden opgenomen -

Dit xerd afgewezen on de volgende redenen; Hen wilde Eleenlid worden van het G.P-V. ondat daar geen ruirote zott zijn.
Ïen tweede wilde men niet de rregl gaan van het Nationaal

Evangelisch Vertrand, xelke organisatie de politiek van het G-P-V.
steunt en Fropageert. Hen rras banÉ houthakkers en waterptrtters t.e
norden -

8en derde reden was het aan de kant schuiven van de heer H -

l{itteveen als lijsttrekker van het G-P-V.
Het G-P-V" steLde hier teElenover, dat er ne1 ruinte was in

de kiesvereniging, zeker voor nensen uit de Ichtuskerk- Iin de
verontrusten konden zich aansluiten bij het N-E.V- Ilet verkiezen
van een lijsttrekker voor het G-P-V. Has op een zuiver
denoeratisehe nijze verlopen, zodat daar Eieen bezwaren teglen
konden zijn.

Het G"P.V. kwam tot de cqnclusie dat er Éleen vertrouwen lías
in de G. P . Y - -kand idaat - Voorts !Ías er geen vertrouwen in de
saxerrnerking G.P.V.-S.G"P, ook niet b ij verontrusten uit A.R--
kringen- Eigenlijk Ías er helenaal geen behoefte neer aan 'n
Gereforneerde Conbinatie, aldus de heer de Vries, ondat de A.R-
en de C.H-U- in de riehting van de K.Y.P. Elaan, Ííelke richting de
S-G.P.-G"P"V. beslist nlet op wilde.

Reactie Stichtinrr: l{aarin een klein dorp Éfroot kan zijn.
VERKIEZINGSHARKT. ( dinsdae 21 oktober 1969 )-

DonderdaEiavond werd in de neerpaal geexper inenteerd met een
zoElenaa!trde verkiez ingsnarkt . Voor dit eveneuent bestond zowel van
de zijde van de }andelijke pers ( radio en t.v. ) als van de
plaatselijke trevolking een Elrote belangstelling. Op de foyer
hadden zíeh trijna driehonderd Densen verzareld. Tussen d,eze
bewogen zieh een aantal caneralieden en geluidsteehnici -

Aan de verkiez ingsrarkt rerd deelgenonen door alle Dronter
partijen, net uitzonderinÉl van het G,P.V- De narkt werd geopend
net een korte inleiding van de lijsttrekkers van de deelnenende
partijen. Het experi.ment dat daarna volÉlde, slaagde bijzonder
goed" De kandidaten konden door iedereen vraglen gesteld norden en
van die gelegenheid werd druk gebruih gemaakt, tot Elrote vreugde
van de radio-en t-v--nensen" Uit de diseussies bleek we} weer,
dat het onderr*ijs het grote probleen van de polder is. Over en
weer rrerd onverd raagzaanhe id verseten en sons helaas erg weinigi
Lot Éeen begrip voor anderroans standpunt Eietoond. Dit was de
El:cote ontnuchtering van het zeer lofnaardig experinent"

VERKIEZIT{GEN ADVIESRAAD. ( vrijdag 24 oktober 136S )-
Feiten.

De uitslagen van de verkiezinsen zijn voor velen een
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verrassing Eeworden, ondanks het feit, dat de Flevolander

noE vori€ie week de zetelverdeling, zoals díe woensdagavond serd
vast6esteld, had voorspeld aan de hand van een aantal betrouwbare
EfeÉfevens. De Conblnatie van Christelijke Partijen, waarin
deelnelen: de A.R, de C.H.U. en de K-V.P, hadden de verkiezingen
in alle rust voorbereid. De hoop leefde bij de besturen van de
drie christelijke partijbesturen, dat een neerderheid in de
nieuwe adviesraad werd behaald. Ook het ProÉlressief Àkkoord
Ionkte naar een neerderheid, hoewel veel nuchtere P.À.K.-leden
uet zeven zetels reeds aeer dan tevreden zouden zijn Eerveest.

De V.V.D, die twee jaar teruE, op een haar na een restzetel
niste, neende net enig recht op het behalen van twee zetels te
kunnen rekenen. De Gereforneerde Coneentratie sas vast val plan
één zetel te behalen -

Behalve de V.V.D. en de nieuwe Gereforneerde Concentratie
rrerden de partijen teleurgesteld. Yooral het P.A.X.. bleef ver
beneden de verrachtingen van haar ei6ien leden. De C-C-P. bleef
beneden de helft van het totaal uitgebrachte steunen, ÍÍaar[ee
deze coubinatie overi.gens ruin de Elrootste partij in de
adviesraad sordt .

Onderrriis.

Op de achtergrond speelde iooral het onderrijs. De Y.V-D-
had zich uitÉresproken voor openbaar ondernijs en de Gereforrreerde
Concentratie voor christelijk onderwijs. Het P.A.K. en de C.C-P,
hielden zich, rat het onderrvijs betreft, een beetje op de vlakte.
Het is daaron niet onnogelijk, dat de onderïijskwestie in de
polder een ro1 Étespeeld heeft in de stenbepalinÉ. Àan de ene kant
kan de V.V.D. stennen Életrokken hebben van heo, die 't openbaar
onderwíjs voorstaan, aan de andere kant kan de Gereforneerde
Concentratie een deel van de ninst binnen gehaald hebben door de
duidelijke voorkeur voor het christelijk ondernijs-

Effecten -

Over de stenbepalinÍf Herden woensdagavond vanzelfsprekend
zeer vele suggesties gedaan " líat het P.A.K. vooral de ninst
Eekost zou hebben, was het z.éi.n.: " Su idÉieesteffect ". De heer
Suidgeest, die voor D'66 in de adviesraad zit en een algeneen
gewaardeerd raadslid is, stelde zich niet kandidaat voor het
P.A.K; C"C.P. en P-A.fi'- verloren respectievelijk vijf en zes
procent, terwijl de V-Y.D. let vijf procent in de lift zat" Het
G.P.V- werd neer dan €iehalveerd en de Gereforneerde Concentratie
Iegde beslag op 5,4 proeent.

Zetels -

Te kunnen eonstateren dat de C.C.P. net zeven zetels de
€lrootste partij in de adviesraad van Dronten is Elebleven, dat het
P.A.K. uet vijf genoeElen heeft noeten nenen en dat de V"V-D. en
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de ëereforneerde Concentratie a1s de grote overninnaars te
voorschijn zijn gekonen. De V.V.D. zal trree zetels ( was een )
Élaan bezetten, terrrij I de
gÉzicht in de raad nordt,

I.anritrorrsenrl e trewol ki no

Gereforneerde Concentratie een nieun

De nieuwe adviesraad ziet er heel anders uit dan de nog
zittende- llieun in de raad konen voor het P.A.f,: de heren lf,
Revet, S. Glas en E.D. van Kuik, aluede rrevrouw H.C. de Visser-
Kuipers. ïn de C-C-P--fraetie zullen de heren l{.T. l{ost,erran en
P.G.À- de Lange nieure gezichten zijn- Ook de V.Y.D. -
I ij staanvoerder, de heer Schilhorn van Yeen doet in januari voor
het eerst intrede in de adviesraad -

llie de Gereforneerde Concentratie zal ve!tegienrroord igen
staat niet hehaal vast- Zeer waarschijnlijk rrordt het de heer À.
Kadijk, vanzelfsprekend ook een nieuv Bezieht in de adviesraad.

Twee jaar zitting in de raad hebben Devrour. E. Hartsuiker-
§pilker en de heren I{-G-P. van Arendonh en R. Rook. Oude-
gedienden ( vier jaar ) zijn de heren J. líitteveen en J. van
Hoerden van de C-C-P. en de heer H. rran Gaalen van de Y.V.D.

De agrarisehe bevolking is in de nieuwe raad weer goed
vertegnwoordigd. De C-C.P.-fractie telt drie landbousers en de
V.V.D- trree. In de C.C.P. zit voorts nog een landarbeider- Yerder
zijn de heren Gehrels ( C-C.P. ) en Kadijk via het ondernijs aan
de hogere landbounschool nauw bettokken bij de landbour*ende
bevolking- De nieuse adviesraad telt twee huisvrounen, beiden lid
van de P.A.K.-fraetie. De raad zal verder bestaan uit een
woninglbouwdeskund ige, een chauffeur, een bankbediende en een
verzeker inÉfsaÉfent .

Reactie Stichtinp: lÍaar de krant in die dagen ook aI niet op
gespitst Hasi- - -.... -

( dinsdar* 28 oktober 1969)

STICHTING TIELZIJN ( vri-idaP 31 oktober l98g )

l{ej- Gr. Hettinga werkt sinds 1 oktober als opboureonsu lentè
voor de Stichting llelzijn Oost-Elevoland. Daarnee heeft het werk
van de stiehting eindelijk gestalte EÍekregen en een gezicht- Een
vriendelijk gezicht! De Stichting tlelzijn ondervond niet steeds
de gewenste nedewerking, tetsijl het doel toch Eas een bijdpge
te leveren aan het ontnikkelen van een prettig leefklinaat in de
polder -

Het die gedachten zijn de heren G- Dijkstra en B.J. Aalbers
reeds jaren geleden aan voorbereidingen beglonnen, nadat in de
Tneede Kaoer een suggestie in deze richting was Éiedaan.

De voorzitter van de Stichting, de heer À-4.C. llulder vindt
daaron de veelgehoorde klacht, dat nen zeven tot acht jaar eerder
net het werk had uoeten beginnen, niet juist, Door onbeElrip bij
de bevolkinÉi en door het nÍet overtuigd zijn van de noodzaaak van



-8-
de StichtinÉ:, kon nen jaren gleleden niet aan het serk EIaan.
LanEizaanaan is het begrip gegroeid en vorig jaar kon eindelijk de
stichting officieel rorden opgericht en een rrerkterrein bepaald
rrorden -

Daarvoor bleek het nodiE een vaknan aan te trekken, Eaarvoor
geld nodig was. Het openbaar licha,n zeÉfde toe de ElevraaE de tien
procent van de kosten bij te drageo, terwijl de É,rote hap,
nègentiÉ procent, betaald zou rrorden door het ainisterie van
C.R.t{. Toen de financien Élegarandeerd waren, werden sollieitanten
opgieroepen en daaruit werd nejuffrouw Hettinga d.eze zoner
benoead.

llota's -

Door de jaren heen heeft zi.ch in de polder een bloeiend
veren iÉiings leven ontsíkkeld, zodat de vraaEl Elervettigd Eas, rat er
nog door een opbouwconsulent of een naatchappelijk werker of
jeugdleider te doen was. l{et het oog daarop zal nejuffrouw
Hettinga niet eerder aan de slag Éiaan, voor ze een aantal
rapporten heeft salenÉtesteld over nat er alleuaal in de polder
Efebeurt. De eerste nota reeds !íordt over drie weken afgeleverd.
Ze zal handelen oyer het veren iÉfings leven in Snifterbant. De
dorpsveren iginÉf aldaar had daar on gevraagd en de nota zal als
Éfespreksstuk over het j euElsríerk in dat dorp dienen. Daarnee wordt
ook duidelijk, dat de opbouwconsu Lente en daarnee de hele
stichting niet concurrerend ten opziehte van ÍÍat voor vereniging
dan ook wil Élaan rerken, aaar in de eerste plaats dienst nil
verlenen. Eventueel adviserend en coordinerend optreden-

Dat diensten verlenen wordt nede rogelijk genaakt doordat
uejuffrour hettinga twee uaal per reeh op het kantoor van de
stichting zit en daar voor ieder te spreken is. Niet alleen voor
klachten, Daar ook voor suggesties inzake vereniÉingsserk,
bejaardenzor€J eventueel en a}lerlei dingen die net het nelzijn
van de polderbevolking te naken krijgen-
ïerkterrein -

Het bestaansrecht van de stiehtin6 zal nu besezen roeten
worden. Dat za1 zeker gebueren, nant na drie weken $erken is
Efebleken dat er een groot rerkterrein ligt in de drie dorpen van
Oost-Elevoland, naartoe zich het gebiedt van de stichting
beperkt.

In de toekonst, wannneer duidelijk Ggerrorden is nelke
concrete taken er in het jeugdnerk liggen, kunnen jeugdleiders
aanÉletrokken norden. Aanvankelijk heeft Den overEoeen eerst
dergelijke jeugdleiders aan te brekken, naar de stichting heeft
gekozen voor eerst inventariseren van de geneensehap.

In feite is het doeL van nejuffrouw Hettinga zich.zelf
overbodiËI te naken. tfanneer al1es op rolletjes loopt, heeft ze
niets neer te doen. I{aar zover zal het, zeker de eerste jaren,
noet zo Eiaurl koDen. Zou eventueel blijken, dat de aanpak verkeerd
is, dan is toch de les Seleerd, dat voor nieune dorpen een andere
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aanpak vereist is. Dat is de positieve kijk van een enthousiast
bestuur van de Stiehting llelzijn op een zaak , die eeei
naarschijnlijk toch we1 goed zal blijken te zijn-
Reacf-i e St-cht- i no: Als je je zo presenteert als in de krant is

gebeurd, houd je altijd wel iets Eioeds over.,
Dat kan niet nissen.

CETSORÍïERP GEHEEIITE DR0IITBN ( dinsdag 4 novenber 1369 )

Bij de Tweede Kaner is inE ediend een retsontwerp tot
instellinÉ van een geneente Dronten en voorlopige indeling van
die Éleneente bij de provineie Gelderland. Het ingediende
wetsontwerp heeft betrekking op twee-derde van de polder
Oostelijk Flevoland -

ïn de nenorie van toelichting schrijft de ninister van
binnenlandse zaken, Hr- H-K-J- Beernink, dat dit deel thans in
cultuur is gebracht en dat de uitËfifte van de landbouwbedr ij ven
in de loop van 197O haar beslag za1 hebben Efekregen. Bij het
begin van dat jaar zal, naar traEÍ Írorden aangenolren de aanleg van
de aldaar gestichte dorpen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant
( die op 1 sept. resp. 2306, 6745 en 2366 inwoners telden )
volgens de plannen zijn voltooid en zal dit deel van de polder
een inwoneraantal van 12.O00 hebben. Dan kan het Éebied voor een
autonone Éleneentelijke status rijp norden geaeht, Dede ondat dan
de prinaire voorzieningen ten aanzien van onderwijs, tredische
yerzorEfinEl openbaar vervoer, sport en reereatie, ÍrinkelapParaat
en derEelijke in voldoende nate zijn Éetroffen.

Yoorgesteld nordt de nieune ÉteBeente te noe[en naar het dorp
Dronten, dat een duidelijke eentrunfunetie verwult, en haar op 1
januari. 1971 in het leven te roepen" Zíi za\ een oppervlakte
hebben van 35.195 ha-

Àlternatiewen -

l{et betrekking tot het toezicht op de in te stellen Étereente
Dront,en doen zieh de vol8iende aogelijkheden voor:

-l{aarnening van de taak van de provineiale bestuursorÉlanen
betreffende het toezicht op de geneente Dronten door de ninister
van binnenlandse zaken,

-YoorlopiÉie provineiale indeling bij hetzij Gelderland,
hetzij 0verijssel.

tlu een definitieve provinciale indeling nog niet noglelijk
is, wordt eerstgenoeude oplossing bepleit door de Zuiderzeeraad
en door de adviesraad van het openbaar liehaan Zuidelijke
Ysse lneerpo lders. tfaar de DeninÉl van ninister Beernink kan eehter
in casu van deze uoselijkheid geen gebruik sorden Éenaakt, aI rías
het alleen reeds net het oog op de opvattingen, nelke bij het
parlenent bleken te leven bij de behandeling van het $etsontwerp
tot instelling van ëieneent.en in het gebied van de Noord-
oostelijke polder.

De bewindsuan wil het voorlopige karakter van deze
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provinciale indelinÉ onderstrepen. Hij wijst op de door de
regering in de tweede nota over de ruintelijke ordening in
Nederland Éledane nededelinÉi, dat zaI Eoeten worden E1estreefd naar
het onderbren6len vanr de polderÉiebieden onder de besturen van die
provincies, rlaarlee zíi qua bestetrning het ueest verbonden
(zullen) zijn, doch dat zij het niet verantsoord aeht zich thans
reeds uit te spreken over de wijze, waarop de Flevolanden en
Harkernaard tenslotte provineiaal zullen [oeten norden ingedeeld.
Het koat linister Beernink niet verantnoord voor, de geneente
Dronten geruime tijd van provinciaal bestuur verstoken te doen
ziin .

Connentaar -

Het bericht via het N.O.S"-journaal van glisteravond acht
uur, dat de ninister van binnenlandse zaken voorneuens is de
toekonsti€íe Eiereente Dronten provinciaal in të delen bij
Gelderland, is als een boa ingieslagen.

De bestuurders van Flevoland saren Eiisteravond niet. op de
hoogte gebracht yan het voorneren van ainister Beernink en saren
trooÉst verbaasd over het besluit. Hinister Beernink is hiernee
voorbijgeÉiaan aan de wensen van de benoners van de toekonstiEfe
ÉJeEeente Dronten. Reeds tweenaal heeft de volksvertegensoord iging
zieh uitgesproken over voor lop ige onderbrenElinEi onder
binnenlandse zaken en daarna definitief indelen bij Noord-
Holland. De ninister van binnenlandse zaken heeft kennelijk lak
aan de nening en íensen van de bevolking. Híj noet wel zeer
sterke arEfuaenten hebben on straks de karnerleden te kunnen
overtuigen dat de taekoustiÉre Eleneente Dronten voorlopig bij
Gelderland moet worden ínÉedeeld. Het is te hopen, dat de
kanerleden zieh goed georienteerd hebben op de wensen, die bij de
bevolking van Flevoland leven en niet akkord gaan net ninister
Beerninks plannen .

" de Boerderii "-( wriidae 7 nowentrer 1969 )

Het blad: " de Boerderij " heeft het beter voor net
Flevoland dan de ninister van binnenlandse zaken. In de
sekelijkse rubriek: " Provinciaal Journaal " heeft het blad de
Ysselneerpo lders als een zelfstandige provincie opEfenoDen - Een
voorbeeld voor ninister Beernink.

Versacht inEf -

Het ligt in de lijn der verwachting dat de adviesraad
uinister Beernink ou opheldering vraaE1t. Het IiÉt evenzeer in de
lijn der verwachtin6Í dat de heer Beernink de adviesraad zal
antrroorden en niet zal vergeten tevens te vemelden dat de vraag
in goede bestuurlijke verhoudingen niet op zijn plaats is, nant
de beide kaners noeten zich eerst nog uitspreken over het
wetsontrerp .
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Kans -

Er bestaat natuurlijk een goede kans dat de voorlopige
provinciale indeling niet door zal gaan. Kanerleden van de C.H.U,
de A.R, de K.V.P. de P.v.d.À, P.P-R. en de belangrijke Densen van
D'66 hebben zich tijdens nerkbezoeken Éleorienteerd op het
vraaEJstuk van de instelling daarvan - Geen van de leden van de
Tneede Kaner heeft zich tijdens de bezoeken negatief uitgelaten
inzake de nens van de bevolkinE van Oost-F1evoland voorloPiEÍ
onder binnenlandse Zalr..en te blijven. Sinpel geredeneerd nag
vernaeht worden dat de drie christelijke reÉfer ingspart ii en plus
een groot deel van de oppositie zich t,egen het voorneaen van
ninister lJeernink zal keren" Er is nog hoop.

Regr:t- i e St-i<rhf.ino: Ook hier zou de tijd veel oplossen.

PROVINCIALE ïNDBLIIIG.( vrijdag 14 noveaber 1963 ).
ZeL -

Het zat er natuurlijk dik in, dat de carnavalsvereniging :
" De AanlegElers " op het " Prinsenbal " de ËieleEfenheid zou
aanEirijpen orr uinister Beernink van binnenlandse zaken een
onderseheidinÉi te Éeven. De in Flevoland ( en vooral in de
toekonstiEe Eieneente Dronten ) niet bepaald populaire ninistet
kreeg de titel: " Zot van het jaar ". l{isschien is }ír - H.Í.J.
Beernink bereid on begin volgend jaar naar Dronten te konen on
tijdens het carnavalsfeest de onderscheidinE in ontvangst te
nenen. Van de zijde van de earnavalsveren iginÉf versachten we nel
dat er tegen die tijd een uitnodiging naar ninister Beernink
u itgaat -

Reactie -

Toch is de carnavalsveren iging de eerste die Egereageerd
heeft op het voornenen van ninister Beernink. En dat, terwiil je
zou versaehten dat de hele polderbevolking en nasse op zou sÈaan
tegen het knalijke besluit van de heer Beernink-

Actie.

Hisschien is het wel zo dat, wanneer er een schaap over de
dan is, er Deer volgen. Hissschien is de eerstvolgende de Dronter
adviesraad, die dinsdaÉiavond vergadert. Bij de ingekonen stukken
zijn nog Éleen vraÉfen verneld die het ontstaan van een discussie
over het wetsontwerp tot Éevol8 kunnen hebben. l{aar er kan aIsnoEI
gereageerd worden en we verwachten dat dat ook gebeurt. Die
handelnijze van de uinister slik je als adviesraad toch niet zo
Ilaar -
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Hozalteh -

Ook buiten de polder zijn er rensen die het niet kunnen
zetten dat Flevoland aan Gelderland verkwanse ld wordt. De heer
Niers bijvoorbeeld van de Overijsselse Provinciale Staten- Hii
vindt dat de nieuwe Folder iuist, zo Éfoed past in het nozaiek van
Overijssel. Hij heeft er niet bij verteld, wat dat betekent, naar
wel is duidelijk dat er in Overijssel een eveÍrÉfrote zucht naar
annexatie heerst als in Gelderland. In Gelderland is het de
recreatie en in Overijssel is het eerr nozaiek- Nou, begrijp er
naar iets van.

D.À.C. ÀÀN ADVIESRÀÀD. ( vrijdaEi 18 novenber 1869).

Het dageliiks adviescollege wi} de Tneede Kaner attenderen
op de onbevredigende gang van zaken in verband net het indienen
van het netsontserp tot instelling van een Ére[eente Dronten. De
adviesraad zal vanavond Élevraagd worden dit voorstel te steunen-

Op 3 novenber j .1. werd t ij de Staten-Generaa1 het
rretsontserp Íngediend. In dit ontwerp rlordt er van uitgegaan dat
de nieurre Eie eente voorlopiEl bij Gelderland zal sorden ingedeeld '
Dit ontwerp is naEienoeÉl geliik aan het voorontwerp van wet, dat
de ninister van binnenlandse zak.en op 6 februari 1968 aan de
adviesraad ter beoordelinÉ heeft voorgelegd. Daaruit concludeert
het dagelijks adviescollege dat de ni.nister geen gehoor heeft
Efe6Jeven aan de bezwaren die de adviesraad op I april ter kennis
van de ninister heeft grebracht- Dit blijkt naar de neninE van het
advieseollege het duidelijkst uit de nenorie van toelichting die
bij het setsontwerp is gevoegd.

In deze nenorie van toelichting rrorden de arEfunenten die
door de adviesraad saren aanEJevoerd en welke argunenten pleiten
voor het nog niet provinciaal indelen van de geneente Dronten
zelfs niet genoend. De ninister van binnenlandse zaken wijst
bovendien in een zin de voorgestelde toepassinEg van het
overigens door hen niet Éfenoeude additioneel artikel YII van de
Grondnet van de hand. Uel schenkt de ninister bijzonder veel
aandacht aan hetgeen door tnee provinciale besturen en door de
Zuiderzeeraad inzake een voorlopige indelintl bii Overijssel of
Gelderland te berde is Efebraeht.

" Het heeft ons ( D,À.C-) in het alEfeneen geÉriefd dat de
ninister de ons voorÉiestelde oPlossing net betrekking tot het
toezicht op de Éleleente Dronten slechts net enkele soorden in de
nenorie van toelichting afdoet. Onze arÉiu[enten norden door de
ninister niet €ienoerd, ternijl ziin enigle arElu[ent een verrriizinEl
is naar de in de jaren 1958-196O levende opvattinÉlen in het
parlelent.

Tij laten in het nidden of bijna tien iaar oude opvattingen
in deze dynanische tiid- net nane op het Bebied van de
bestuurlijke organisatie van het land- de eniÉie en
doors laÉlÉlevende reden noet vornen on de door de bevolking van het
gebied voorgestelde vorn van hoÉIer toezicht van de hand te
nij zen " .
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Reac t j-e-§t-ichtiug: He kennen opvattinElen die het lanEler dan tien
.i aar volhouden .

A-f'.O-S-( dínsdag 21 novenber 1969)-

Ilet actieconitd ElevoIa,d voor ontwikke1ingssa,enwerkinÉl
gaat een beroep doen op die inwoners van de polder die nog niet
Éen biidrage hebberr toegezegd voor het Project Peru'

Zàa1s bekend zal zLin is door het conit'e op 20 en 2I
septenber 1S6C in " de l{eerpaal " een vredesneekend
À"à"grrrir*"rd. Tijdens dit reekend rrerden naast het verstrekke.
van infornaLie over het hoe en rraatom drie ontnikke 1i'rrgsproj ecten
geshowd saaruil- <Ie bevolkingl een keus kon naken- Het project nr'
i in Peru rvertl net grote reerderheid van steraen aanElewezeÍr als
zijnde heh Project Ííaarnaar de voorkeur uitÉling-- Ook werd tijdens het neekend gelegenheid Éegeven financiele
toezeÉiÉtinÉien Le àoerr voor dit project, hetgeen reeds eert bedrag
oplevà"d" vrn pln. F 40.000- De brief vervolgt: " Dit is een
resultaat dat ons aanspoort net de financiele actie voort te
gaan- Het. projeet kost nanelijk ongeveer F 44O-OOO-- en hoewel het
rrl"t noodzakelijk is, dat de bevolkinEi van Flevoland het hele
bedrag opbrengt ( N.O.V"I.B, Stichting Oecunenische Hulp aan
Kerken en vluchtelingen en de stichting Hensen in t{ood hebben
zich voor dit project €iarant gestetd) zijn wij ervan overtuiefd,
dat vele uensen uit Flevoland noEf niet in de gelegenheid zijn
geweest hun steentje hiervoor bii te draÉlen "

Langs deze weg verzoeken wij dan ook iedereen, die net ons
van reninÉf is dat trreederde van de wereldbevolking Eledoend is in
materieel en sociaal opzicltL een nensionrdaard iÉl bestaan te leiden,
aarr clib onrecht iets te doen - Hoenel nen van neninEi is, dai de
proi:lenal,iek van de ontwikke I ingls landen niet alleen is op te
lossen door het verlenen van vriirrilliEJe bijdragen, naar dat
daarvoor in de eerste plaats noodzakelijk is een wijziging van de
soc iaal-econorische wereldstructu ren, zijn vrijwillige bijdragen
voor de lenigling van direete noad in de arne landen voor
f inancierirtEi van ontsikke I ingsproj ec ten onontbeerlijk-

Hierbij vraEÍen wij gelijk uw aandaeht voor de actie van de
l{ed- Organisatie voor Internationale Biistand, rrelke aetie ook
nordt gesteund door o-a. de l{erkfroep Kerk en
Ontw ikke l ingssanenrerking van de [aad van kerken in Nederland,
nanelijk de x-y*actie. In deze actie is:

x de behoeftÈ aafl hulp uit de rijke landen or de arle landen
een rechtvaardig deel van de totale welvaart deelachtig te doen
worden,

y is de werkelijke assistentie van rijk aan arn-
x*y is het Efrote TEK0RT -

l{ij doen een berr:ep oP u on x-y is pln- 0'5 B ( pct ) van uw

inkonen voor ontwikkel inÉlshu tp af te dragen" U kunt dit doen door
bijgaand formulier in t,e vullen en in de door u ontvan6ien
r.r.rËlopp" te doen. Deze enveloppe nordt een dezer dagfen door een
,.r, orià rËnsefl bij u teruggehaald. Natuurliik is elk bedraÉ dat
u wenst af te tlragen van harte. nelkon ", aldus de brief"
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À.!-.O.S" is een bedrag van F 40.000 toeElezeÉd. In drie iaar.
Dat is dertienduizend gulden per jaar. Dat is niet zoveel, daar
zijn we het ve} oveï eens" Hi.sschien lever de aangekondiÉde actie
het geríenste resultaat op. Yolgens de x-y berekening noet een
half procent van het jaarliiks inkoaen HegÉÍegeven worden on het
Ëlroter nordende verschil in welvaart tussen riike en arne landen
enigszins te nivelleren. Een half proeent is niet zoveel- I'laar
een half procent is noEi nieL door de Flevolandse bevolking
opgebracht. Bij lange na niet.

De polder telL oÍlE]eveer vii fendert ighonderd Ciezinnen. Laten
we tret geniddeld inkonen aan de lage kant houden en stellen op
veertienduizend per jaar- I'Iet al die hooEbetaalde anbtenaren en
aI die boeren is dat niet onverantwoord. Het polderinknnen
bedraagt aldus berekend vijftig niljoen Éulden. Een half procent
daarvan is een kwart nilioen "

Zouden alle inwoners van Flevo1and aan hun norele
verpliclrtinÉfen willen err kunnen voldoen, dan had het project Peru
binnen twee jaar betaald kunnen zijn. lliet alzo, voorlopig wordt
in drie jaar slechts 11 procent opgebrachl- van de vereiste
440.00 liulden " Het kont er op neer, dat slechts acht procent van
de bevolkinEJ voor de jaarlijks Éieseriste bijdrage heeft inÉetekend
of dat de hele bevolking 0,02 procen heeft toegezeEld -

Reaetie SLichtins: Dergelijke berekeningen €iaan niet altijd op;
rijk rekenen, arln te1len-

Í(RIïIEK OP HEDEIíERKII{G SCHOLENBOUI{. ( dinsdagl 28 novenber 1SBS )-

llr:ensdaEfniddag nas het voor het christelijk ondervijs in
Oostelijk Flevoland een feestelijke dag" De YereniÉing voor
Christelijk Onderwijs hon nauelijk drie kleuterseholen teÉelijk
openen: " de Springplank " Le Ssifterbant, " t Haventje " te
Dronten en "' t Zeepaardje " te Lelystad-

De heer J-v-d. Stelt, voorzitter van g;enoemde vereniÉling,
ging in zijn openinÉlsyoord vanzelfsprekend teruËi naar de
t egintijd van het onderrrijs in Oostelijk Flevoland. Hij
menoreerde een aantal jaartallen, waarin chr" scholerr saren
geopend, De gebeurtenis van deze middag zal wel als eerr zeer
unieke dag de geschiedenis inÉtaan. Een gebeurtenis ook, die zieh
in het bestaan van de verenig5ing nel niet neer zal herhalen.

De heer v.d. Stelt nam de drie kleutereholen afzonderlijk
onder de 1oep.

" Op 22 noventrer 1366 verzocht het Openbaar Lichaam ons orr
de aanvraag voor Snifterbant in te trekken. I{ij hadden nog niet
heL vereiste aantal handtekerringen kunnen inzanelen- Ons bestuur
was ir eerste instantie niet bereid dit te doen. Bij een herhaald
verzoek op 30 decenber LS66 heeft ons bestuut de aanvraag
ingetrokken. Als we dit voor 3 januari 1967 niet hadden gedaan,
dan was de &anvraaEf on medewerking afgewezen. HoeweI het bekend
Has op de datun van de aanvraag, dat er aI 28 kleuters raren in
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de vereiste leeftijd binnen een gebied van 3 kn, ras het van de
kant van het Openbaar Lichaan rijns inziens onredelijk olr voor
een tekort van 2 kleuters onze aanvraa€l in te trekken en opnieuw
net ditzelfde proces te beEiinnen. Het bestuur rerd net de net in
de hand teÉen de nuur €fezet en er bleek geen andere weÉ: nogelijk
als de aanvraa6i in te trekken of in beroep te gaan bij de Kroon.
Voor dit laatste heeft ons bestuur niet gekozen ondat dit nog een
veel langere procedure zou worden on de bouw van de school te
realiseren.

Het Openbaar Lichaan narl Egeen Éfenoeglen xlet uet een
bestuursverklar ing Íet daalnaast een ouderverkler ing, rÍaarop een
tekort was van 2 kleuters" Zeer onbegrijpelijk en nijns inziens
niet overeenkorstiÉ de strekking van de wet. Op 18 juli 1967
heeft ons bestuur opnieuw de nedenerkinE aangevraagd voor het
stichten van een kleuterschool in Srifterbant. Het bestuur kon
toen een volledige lijst net handtekeningen overleEÍÉren, Nadat op
I noveaber 1967, dus na vier naanden, de nedewerking was
ontvanEien, heeft ons bestuur op 14 noveuber een aanvraag
ingediend voor de afgifte van een urgentieverklar ing voor de bouw
van een tweeklassige kleuterschool rret speellokaal, aan het
Hinisterie van Onderwijs in Den Haag-

Op I deeeuber 1967 serd aan het Openbaar Lichaan EJevraaÉld oD
de s ituat ieschetsen te tro€Iën ontvanEfen betreffende de
bouwterreinen. Nadat in nei 1968 de s ituat ieschetsen ontvangen
lraren, bleken de bousterreinen voor de k}euterscholen te klein,
zodat opnieuw op 17 juni 1968 een aanvraaGg o[ Elrotere en ruinere
bounterreinen serd ingediend. Op 22 oktober zijn de
situat ieschetsen ontvangen. Dit heeft bijna een jaar lieduurd. Op
24 oktober 1968 is het bourplan van de kleuterschool bij de
inspeeteur ingediend.

On onze urgent ieverklar ing voor de bous van een tweeklassige
school uit te breiden ret een speellokaal heeft eniÉe tijd in
beslaÉl Efenoren. Op 22 novenber 1968 verteende de inspecteur zijn
goedkeuring aan het ingediende bouwplan.

Op 24 novenber 1968 is het Openbaar Lichaa-n verzocht gelden
beschikbaar te willen stellen. Op 18 februari 1969 is het bedrag,groot F 259,590 voor de bouw van de kleuterschool te Swifterbant
beschikbaar gesteld. De oorzaak, dat tussen de aanvraag en het
beschikbaar stellen van de gelden eniÉe tijd verlopen is, het€leen
uiteraard ook weer aanleidins tot vertraging ras, kunnen He
vanniddagl niet in details Élaan uitleÉgen. Iíe hopen dat dergelijke
storingen in de toekonst verueden kunnen norden ", aldus de heer
v.d. Ste1t "" Dat het nog drie naanden heeft EÍeduurd na het beschikbaar
stellen van de gelden, alvorens de eerste heipalen in Sqifterbant
op 12 nei in de polderboden konden worden Éeslagen, is ook een
vervelende zaak geweest. Ilaardoor deze staginatie is opgetreden?
Ïn januari werd de lengte van de heipalen bepaald, daarna noest
er Éiesondeerd worden toen nen net het heien rilde beglinnen. Ikgeloof dat ve zulke dingen ook niet noeten verbloenen. Het is in
ieder geval niet de schuld van het bestuur geveest dat er vanaf
de aanvraag on nedewerking tot de boun van de kleuterschool drie
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jaar zijn verlopen. rraarvan de voorbereidende werkzaanheden
dertig naanden, dus 2 l/2 jaar in beslag hebben eienomen "

De moed zonk het bestuur wel eens in de sehoenen. l{e zijn er
stellig van overtuigd, dat door een vlottere en betere
afhandelinÉ door sonuige instanties, de bouw van een setrool rrel
een jaar vervroeÉfd kan worden".

§a-elle--houfl.

De drie kleuterscholen zijn net een verschil van drie weken
na elkaar gebouwd " De firna Roelofs en Haase heeft het
Élepresteerd on deze 3 drieklassige scholen in drie maanden te
bousen, en voor gebruik op te leveren- Dat is op de keeper
beschouwd 2 naanden per sehool- Dat is onvoorstelbaar en het is
alleen nogelijk Éleworden door systeenboue toe te passen en de
aanpak en Elrote voortvarendhe id van architect en bouwers-

Rear:tie St ir::ht-i no : l{at een Éledoë, die procedure! aar het voorval
vonden rrij uniek EIenoeCÍ on in deze rubriek
naar voren te halen en aan de vergetelheid te
ontrukken "

DIËNSTVERLENEN. ( dinsdac 5 december 196§l )

Een café-restaurant valt in de sector d ienstver I enend e
bedrijven. Dat zotu je niet altijd zeÉ!Élen " Bijvoorbeeld
naandaëiavond leek het er in de líeerpaal weer heleuaal niet op.

De voorzitter varr de zeskanpconniss ie bood het talrijke
publiek dat naar de selecties nas konen kijken zijn excuses aan
voor het feit,, dat de comissie er niet in was ges laagd de trar
van het geneenschapscentrutr geopend te krijgen.

Dat betekende voor de be langiste I lenden uit SwifterLrant,
Lelystad, uit Biddinghuizen een hele avond op een droogje zitten
of even net de mond aan de kraan in de toilehten zitten. Die
gedaehte alleen aI voor de juryleden, die de connissie van buiten
de polder had aangletrokken. Denk eens in wat zo-rr node-deskundige
denkt op het monent, dat hij zijn hoofd in de nastafel steekt:
" Dit is het €iebouw, beroend door zijn koffietafels, bekend bij
alle nederlandse bejaarden, congressen or6ianiserende instanties
en jubilerende bonden en bedrijven. Een ÉiebouÍÍ dat zich een
reputatie opgebouwd heeft als nationale vreetschuur. En je krijgt
rater ( slurp ) lauw water ( slurp ) en de stank van urine in je
neus " -

Reactie St-ir-'htins: Bij de gratis huur op naandagavond kon er geen
bediening neer af.

OVERSCHOT.

Het, schijnt dat de Rijksdienst voor de Ysse lneerpo lders ook
zataa.Í tilt aan het nannenoverschot in Flevoland- Ternijl in
ederland Éemiddeld aan duizend nannen duizend zeven vröuwen ter
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beschikkinÉ staan, is de Elevolander ran neI nat stiefnoederlijk
bedeeld, In het statistisch halfjaarliiks - overzicht staan
uitvoerig;e tabellen. De situatie was in 1968 25, dat per duizend
[arnen in F1evo1and 902 vrouyen beschikbaar Íraren. Dat wil
zeË,g,en: een vrounentekort van tien proeent.

In de leeftijd van twintiEf tot dertig jaar liÉigen de kansen
niet zo slecht- Daar ziin per duizend nannen ruinschoots
voldoende vrou*en voorhanden. Direct hoeven we ons derhalve Eleen
zorÉJen te uaken- Haar, de jongere lichtind baart veel zorÉen. In
de Éíroep 15-19 jaar ziin er slechts per duizend nannen 600
vrour en. Dat betekent voor de jongens een tekort van ruin dertig
procent en voox de neisjes een overschot van naar Iiefst vijftiÉ
f)rocent.

Het is een Éioede zaak de jeugd, die binnen niet al tÉ lange
tijd een partner gaat zoeken of op die weg a1 aardig gevorderd
is, op de niet al te §ezonde rrerhoudingl tussen jongens en neisjes
( we bedoelen de getalsverhoudingen ) te wijzen. lle zullen de
meisjes noeten saarschuwen niet al te koket en te kieskeurig te
rrorden, flanneer ze zich. zouden laten leiden door de gedaehte:
geen problemen, keus E]enoeel. En de jongens Doeten zich niet al te
Éiauw laten verleiden tot het leveren van veldslagen, rlanneer een
hele horde het op één en hetzelfde ueisje beEfrepen heeft.

l{aar dat deze zaak de aandacht van de overheid heeft, is
zeeÍ te waarderen. Nu is nog het rrachten ot} naatreElelen.
Hisschien zou de overheid kunnen beginnen net het aantrekken van
een paar extra koff ieschenksters, telefonistes, tyPistes en
andere aeisjes, die net de huwtrare leeftijd bereikt hebben. llaar
dan noglen alleen naar sollicitantes yan buiten de polder
aanEfetrokken norden -

Rear:i- i n StiílhtinÉ: Dit soort zaken regelt zichzelf wel.

STRUCTUURPLAB SI{IFTERBÀI{T. ( dinsdaÉ 5 decerrtrer 136Íl )

Dinsdagniddag kont een voorstel van het daEleliiks
advieseollege ter sprake inzake het ontwerp structuuurplan voor
Swifterbant- Enige naanden terug heeft de direeteur van de
Rijksdienst de bevolkinÉ gelegenheid gegeven, eventuele bezraren
teEfen het ontxerp-plan in te dienen.

Bezwaren zífn binnengekonen van de Recter-fabr ieken te
Veenendaal, van een aantal pachters en van een innoonster van
Snifterbant - Deze bezwaren zijn onderzocht en het daÉelijks
adviescollege stelt thans de raad voor de directeur van de R.Y.P.
te adviseren het ontgerpplan niet te wijzigen, ondat het plan de
algienene instenning van de adviesraad had en ondat de ingediende
bezrraren onvoldoende €rond hadden.

De pachters en de Recter-fabr ieken (producent van Roosvicee)
voerden de volgiende redenen aan voor hun ernstiÉle beznaren tegen
het ontwerp structuurplan:

1. Hun bedrijven zullen bij de realiserinEf van het plan kleiner



--18-

worden of geheel verdFijnen. Gezien de huidiÉre opvattinÉien, onder
amntlere in het pf." U""it"lt, dat de bedr ii fsÉfrootte geniddeld 60

Àeetare noet zijn, acht nen verkleining varr de bedrijven niet
vàrantnoord- Ook is de opheffinÉ van het rozebotte lbedr ij f naar
hun nening catastrofaal voor de ontwikkeling van tret product
roosvlcee.
2- 'fengevolge van de realiserirtg van
bedrijven een zeer onglunstiÉie kavelvorn
oplevert bij de benerkinÉf -

het plan zullen enkele
krijgen, hetgeen bezwaren

3. Door de aanteel van Í{egen zu11en bedr ij fsÉ'ebouwen van het
overige deel van de kavel norden glescheiden'

4. Uit ervarinÉÍ is bekend dat de versnipperinÉ van bedrijven
waarsehiinliik verder za)- Efaan: door parkeerstroken '
benzinepànpen, daE:recreatie, eanpinEls enzovoorts, za| de onvanEi

van de bedriiven st,eeds kleiner norden en de kans op een

onrendatrele tredrijfsvoeringl stees CirotËr-

5. Ënke1e van de paehters ziin reeds eerder in hun leven
gescfraad in hun Uearijf en zij hebLren deze zelfs noeteÍr verlaten"
Hieraan zijn grote *oli.l" en psychisehe consequenties verbonden"

6" Allertei investeringlen op langere terniin ziin Sedaan, zoals
kav"}p.,ten, aardappe lberÍar inEl, erfverhardinEL eentrale
\.erwar[inÉi, enz.

Hetrrordtorrvoorstelbaargeachtdat,xaarerfpachbersen
paehters reeds planning op lanlllere ternijn noeten hebben' reeds
r.-ri", j"*" tle- plannei dusdanlg worden gewÍjzigd' dat daardoor
het voortbestaan van een aantal bedrijven in gevaar kont. van een
gezonde tredr ii fsvoer ing kan dan Éeen sprake zijn ' Terwij 1

Ëovendien door onzekethéden een besluitvaardiÉ en op de toekonst
Àericfrt treleid *oot de erfpaehters en pachters praktische
onnoÉe1ijk wordt.

7. l'let betrekhinÉ tot het rozebotte lbedrij f wordt geÍrezen op de

eonsequentie dat er een periode van vijf a zes jaar nodig is on

tot volle Productie te konen-
Gezienhetfeit,datinhetplanvrijveelterreinis

bestend voor plantsoen of bos, vraÉlen de adressanten zich af'
i{aarolr het rozebotte lbedr ii f niet als groenzorre kan funÉeren'
Hietdoor zou oP een genakkelijk en goedkope nijze een stuk
ii natour=ehoon " in het plan o;tÉlenomen zijn, waar in andere
steden sotrs enoroe bedragen roeten worden geinvesteerd on een

€troenzolre te kr iigen -

IIet dagelijks adviescollege stelt, dat de uitbreiding van
Swifterbantinoostelijkerichtingennitsdienopdeonderhavi€|e
É"Jiljr"" noodzaakelijI is, teneinde, nede gelet op de Éleringe

" 
iiLiéiai"gsaoge t ii kt Éa.n it de nieuwe woonbuurten ' zovee!

""gàfi:k 
o, het huidige centruE worden Elegroepeerd- Deze

uitbreidi.g in oostelijkà richting brengt net zich het ver leEfElen
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van de DronterrinÉlneg in noordelijke richting. Deze weg noet
nanelijk uit een ctogpunt van goede verkeersbeEfe }ed incf
noodzakelijk worden Eleacht, daar het doorgaande verkeer zoveel
nogelijk buiten het dorp noet worden Efehouden" Het opnenen van
ÉJrond ten behoeve van dorpsu itbre id ingen in een structuurplan
houdt niet zonder treer een belennering van de bedriifsvoering in.
Een en ander kan nanelÍik eerst nader op zijn juiste nerites
worden bezien, zodra de vaststelling van een bestemn ingt§p lan, dat
gebaseerd Ís op het structuurplan, zal worden vastgesteld-

REÀCTIE STICHTIIIG; I{aarover nen zich zoal druk kan maken; later
zou blijken dat de uitbreiding van de
bebouwinÉ vool het nonen toeh de andere
richting uit zou gaan.

LANDÀRBBIDERS NAÀR IT{DUSTRIE I an "1. der:entrer 1S69 )

Belangrijk onderwerp van Élesprek in Biddinghuizen vornt op
tret oÉlenblik het feit, dat tenninste tien werkneners, afkonstig
uit de landbouvr binnen afzienbare tijd deze bedrijfstak zullen
gaan verlaten- Een en ander is het gevolg van de intensieve
Íervingsacties van het al lunin iuuverxerkingsbedr ij f Reynolds uit
Harderwijk, 'n Anerikaanse ondernening, die thans 220 nerkneners
in dienst heeft.

Gezien de uitbreidinEf, die het bedrijf nouenteel onder€iaat
van drie naar vier fabriekshallen, kanpt lren net eeÍl
personee lstekort - Een tweetal voor l icht ingsavonden in
Biddinghuizen heeft tien landarbeiders doen besluiten de landbouw
vaarwel te zeElElen en in de fabriek te gaan nerken.

AIs voornaarste reden voeren de betrokken arbeiders,
geniddelde leeftijd yeertig iaar aan, de onzekerheid die ren over
de *erkkrinÉ! heeft, zodra nen ouder wordt. Bovendien kan nen bii
de firna Reynolds in 43 uur hetzelfde verdienen als in de
Iandbouw in 53 uur, aldus een der werkneners, die een
sneeusbaleffect verwaeht- Verder zijn velen ontevreden over het
feiL, dat er ondanks de troge inkonsten dit jaar in de landtrouw
geen extra uitkeringen zijn ÉleÍreest, of althans nauwelijks aan de
arbeiders. De betere sociale voorzieninËlen hebben de 10
betrokkenen doen besluiten de landboun vaarsel te zeÉlÉien en op
kosten van de firaa Reynolds heen en rreer te Eiaarr pendelen. Een
en ander zal voor de neesten Eiebeuren vanaf L Daart, BanÍreer de
contracten af lopen .

Vorenstaand berieht was aanleidÍng voor de voorzitter van
Landbouwnaatschapp ijhet rayon Biddinghuizen Yan

Ysse lmeerpo lders, de heer F-A. Bom, uit te varen teEfen de
plaatselijke pets- Het onderrerp bleek dernate interessant, dat
een nader onderzoek, een betere clrientatie, zoals enige abonnees
van de f'levolander dat wensten, werd ingesteld.

Achtereenvo lgens werden bezocht: de fabriek Reynolds te
Harderwijk, een bijeenkonst van kand idaatfabr ieksarbe iders net
Ieidinggevend personeel van deze fabriek. Er nerden Efesprekken
gevoerd net enige landbourrver laters , pachters, de voorzitter van
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DorpsbelanEl BiddinElhuizen en met het hoofd van de soeiaal-
econonisehè hoofdafdelingl Yan de Rijksdienst voor de
Ysse lneerpo Iders .

Ti.jdàns de gesprekkÉn is wel duidelijk Ceworden dat de
toestanà in de landbour donr de arbeiders Eeer als eerl
noodsituatie uordt ervaren darr tloor de pachters- Van grote onrust
Ute.X Efeen sprake te ziin bij boeren en dorpstrelang' De

Rijksdienst rías niet ongetukkiÉl met de ontnikkellnÉ'
Een van de belangirijkste beweeElredenen is de onrust onder

de landartreiders" Hoà lang is er voor hen ÍroEI !íerk in de
Iandbouw? Landarbeider zijn betekent nonenLeel niet meer een
Ievenspositie hebberr - Die positie was overiEiens altijd al een
zeer alhankelijke- Een van nan teÉien nan, waarin de sterkere' de
rnan meb het geld de boer dus' altijd de meerdere was- In een
fabriek tiÉlgen de verhoudirrgen anders- Hanneer de arbeiders het
vertikkken te werken, tJan ligt het bedrijf stil' llanneer de
landarbei6er het vertitt, drt haalt de boer de lo.nnerker er bij
en dan krijdt de arbeider een scttop-

Van een co I lega-arbe ider heeft hij dan Eleen steun Le

verwachten, want die ander is ook bang een schop te krijgen' De

neeste landarbeiders voelen zich dan ook op de schopstoel. zit-ten-
De heer R-J- Cuelenaere, voorzitter van de vereniginÉi voor

dorpsbelangen Biddinghuizen, pachter van een 45 heet'are
akkàrbouwbàdr ii f en tot 1 januari lid van de adviesraad voor
D'66, begrijpt de emotionaliteit Yan de vertrekkende
landarbeiders best, maar sonnige uitsPraken doen de naarheid neI
enigszins geneld aan. Dat l.andarbeiders 's uorgens geen koffie
krijgen wil er bij hen niet in
- -...n"t i= echter heel Éoed nogelijk dat de verhouding tussen
arbeider en t:oer wisselt, naarnate de streek van herkonst van
beiden verschilt. Een eehte Groninger boer houdt neer afstand tot
zijn arbeider dan een Ysse lneerpo ldelboer die uit het Saksische
geàeelte vaÍ ons land kont- En de verschillen tussen de boeren

"it 
Z eeurs-Ylaanderen spreken reeds voor zieh' Haar over het

alElemeen is het klinaat goed- Ilat is de vaste overtuiginÉ van de
heer Cuelenaere.

REACTïE STICHTII{G: De tijd zou het leren---.--

HET JAAR 1363 YAN I{AAND TOT I{AAND- ( 3O deeenber 1969 )'

Jarruali-
--làt " nieune iaar 1969 " is noÉl Ëteen half uur oud, of de
bevolkinÉl van Dronten kont in het geneenschapscentrun " de
Heerpaal " biieerr om de nan vaÍ het iaar te huldigen' Het
schoo lbussenvervoer in Elevoland kont irr de discussie' In ziin
n ieunj aarstoespraak zeEit de landdrost, dat de instellinÉl van de
geneente Dronten op 1 januari 1S?0 op losse schroeven is kouen te
s taan .

Ook discussie in Swifterbant over het voortbestaan van
Taveno. Kapelaan v.d. Zant wordt tot pastoor van Dronten'
Bidtt-inghuizen ert Swif tertrant benoend -



Ëebruari -

Voor de
aangebracht. Op
intrede: in het
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Drr:nter Heerpaal
20 februari doet
hertenkanp worden

l{aart,

Goed nieurs voor de woonkernen BiddinÉhuizen erl Snifterbant:
in de loop van 1968 krijgt nen aardgas - De heer lfieunenhuijse,
voorzitter ran de vereniging Handel en l{ijverheid uaakt de
opnerking: " §erk van stedebounkund igen in Dronten lijkt op een
zandbak vaari-n kinderen hun fantasie de vrije loop laten " -

April.
Op 1 april-het is Éleen grap- verdwijnt de kantine van het

kanp Dronten. In Ketelhaven zonk het binnenschip Petrus II- De
À.S-V.D" -junioren voetballers worden kanpioen en protroveren naar
de hoofdklasse.

Hei,

Bij het vI iegersnonunent worden op 4 aei de geallieerde
vlieÉiers uit de Tweede l{ereldoorlog herdacht. Hijnheer de UyI
( fabeltjeskrant) jawel, vermaakt de jeuÉd Yan Biddinghuizen"
Onder de titel : " Flevo -GS " wordt in Dronten een
tentoonstelling van het bedrijfsleven Elehouden.

Juni.

Op politiek gebied kont het in
bundeLing. In Sxifterbant nordt
bekend glenaakt en aan de bevolking
een kanp voor astnapatientjes op het
Abbert ".

nordt eer " Éiewrienelte "
in Swiftertrant de lente haar
twee Ëleitjes geboren.

Dronten tot een proÉiressieve
het gei.ijzigde structuurplan
Életoond. Hevrouw 0tto oPent
j euEldkanpeerterre in " De

JuIi -

De Dronter adviesraad schrijft een niet nis te verstane
brief aan ninister Beernink van binnenlandse zaken betreffende de
provinciale indeling van de toekoustige geneente Dronten. Goed
nieuws: Dronten krijgt een znenLrad. De K.V.P, À"R. en C-l{-U.
besluiten sanen de verkiezingen in te Efaan.

AuÉustus -

Ënno ten l(ate houdt in z'n eentje een bietenactie voor
Unicef. Dronten geeft zich oP voor de l{ " C . R. V. *zeskanp -

Bidd j,nghuizen krijgt het ger*ljzigde struetuurplan onder oEfen en
geeft te kennen EIeen tweelinÉldorp te wil1en worden' In
Swifterbant Éaat de vlag uit voor het slaan van de eerste paal
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voor het kerkcenhrun.

Septent-rer -

Er ontstaat ontstelrEinÉf in de polder ovel het aanvangsuur
van de lagere scholen- In Snifterbant halen ouders de kinderen
van school. De vredesneek wordt door ninister Uding geopend- Dr-
§.L- Hansholt is een van de sprekers.

Oktober -

Peetoon en Grinme ziin de Ploegkanpioenen van Flevoland' In
de Heerpaa.l sordt een verkiez inÉfs[arkt gehouden en de grote 3;
" Schnelzer, Biesheuvel en )íel}ena " komen naar Dronten - Op 22
oktober is lret zover; in Dronten pakt de C.C'P. 7 zëtels, teÉlen
het P"A.K" 5, de V.V.D. 2 en de Gereforneerde Concentratie 1

zetel. Ds- H. líoldendorp neent afseheid van de Herv- Eleneente te
Dronten; Ds. BorElers is zijn opvolger.

Novenber -.-

t{ej - Hettinga wordt benoend tot optrouwconsu lente van de
Stiehting líelzijn. ÀIs een bon slaat het beriucht in: ninister
Beernink blijft van ening, dat Dronten voorlopig bij Gelderland
behoorL. In Biddinghuizen slaat de heer K- Joldersna de eerste
paal van de R"K"-vIeuÉleI van " de Voorhof -.

Deceuber -

Bij een verkeersonEeval tussen Dronten en Swifterbant kwanen
twee inr+oners van Swifterbant on het leven- Koos van der Horst
wordt als duizendste 1id van A.S,V.D" ingeschreven - Bij de bouw
van de scholengeneensehap te Dronten wordt het hoogsÈe punt
bereikt. De deeelneners aan het shovprograirna van de N-C-R"V-*
T.Y.-zeskanp houden eën Éenerale rePetitie.

REACTIE STICHTIHG: Veel liefs, Eaar ook }eed, ook aI in 1969.

VOOR U ALLEN EEX GOED 1995. ITI ÀLLE OPZICHTEH,


