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DRONTEN, 25 JAAR GELEDEN.
Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten.

Secr. / penningm. J.J. Vrakking.
Dreef 28.
8256 AW Biddinghuizen.
Tel: 0321 1-1597.

Rabobank. Rekeningnummer: 34. 81. 94.404.
Lid van de Kamer van Koophandel Flevoland.
Klvartaalbulletin met grepen uit het lokale nieuws, dat "de Flevolander" de burgers van Biddinghuizen, Dronten
en Swifterbant onder ogen bracht.

EEN UITGAVE VAN DE STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING !N DE GEMEENTE DRONTEN.

INLEIDING.

Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijke nieuws uit de Flevolander-
edities van het derde krvartaal 1970.
Toevoegingen van de redactie zijn steeds onderstreept.
Hopelijk wilt u zo vriendelljk zijn dit bulletin onder de aandacht te brengen van familie-
leden, vrienden, buren en kennissen. Het donateursgeld bedraagt minimaal F.10 per jaar
voor particulieren en F.50 per jaar voor bedrijven.
Een telefoontje is voldoende om donateur te worden.
Veel leesplezier toegewenst,
Vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting geschiedschrijving in de gemeente Dronten.

J. Griede. Dronten. voorzitter.
J.J. Vrakking. Biddinghuizen. secr./ penningm.
Mevr. J.G. in 't Veld-Janse. Dronten. 2e voorzitter.
H.A. van den Brink. Dronten. bestuurslid.
A.A. van Beveren. Swifterbant. bestuurslid.



.\

KETELBRUG-VUURWERK-PERU ( 3 juli 1970 ).

De Federatie van Verenigingen voor Dorpsbelangen Oostelijk Flevoland heeft een schrijven
gestuurd aan de leden van de vereniging van Handel en Nijverheid " Flevoland " en aan de
firma's die hebben meegewerkt aan de bouw van de brug bij de Kamperhoek.
Dit naar aanleiding van de opening van de Ketelbrug op 15 juli a.s. door minister Bakker van
Verkeer en Waterstaat.

De brief luidt o.a. als volgt: " Voor het gehele noorden van ons land is dit een verheugende
gebeurtenis, doch in het bijzonder voor Oost Flevoland en de NOP. Voor de Federatie van
Verenigingen voor Dorpsbelangen is deze gebeurtenis aanleiding geweest zich te beraden
over de yraag, op welke wljze Oost Flevoland op de meest zinvolle manier van haar blijd-
schap met de nieuwe wegverbinding blijk kan geven. Na contact te hebben opgenomen met
de VVV in de NOP is hiervoor het volgende plan uit de bus gekomen. De Federatie van
Verenigingen voor Dorpsbelangen in Oost Flevoland en de Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer in de NOP onderzoeken de mogelijkheid om namens de inwoners van de beide pol-
ders een gedenkteken aan te bieden. ter plaatsing aan een daarvoor geschikte plaats aan de
brug of aan het bedieningsgebouw.

Daarnaast was de Federatie van Verenigingen voor Dorpsbelangen van plan te trachten geld
in te zamelen voor een vuurwerk, 's avonds af te steken op of in de nabijheid van de brug.
Nu echter in Peru een grote natuurramp heeft plaatsgevonden, wordt het zinvoller geacht om
het bedrag, dat anders " de lucht " in geschoten zou worden, te bestemmen voor de slachtof-
fers van deze ramp. Aan een vertegenwoordiger van de Peruaanse ambassade of een daartoe
bevoegde instantie zou dan bij de opening van de brug een cheque kunnen worden aangebo-
den. Op deze wijze zou de opening van de brug bij Kamperhoek bij kunnen dragen tot leni-
ging van de nood in Peru. Het is hierbij, dat wij uw hulp inroepen in de vorm van een gelde-
lijke bijdrage ".

KETELBRUG-HALVE KIP

Ter gelegenheid van de opening van de Zwolse Hoek tussen Oostelijk Flevoland en de
Noordoostpolder worden in de julimaand in de NOP diverse feestelijkheden georganiseerd.
De brug wordt geopend op 15 juli. Op i 8 juli zullen NOP-meisjes bij de invalswegen naar de
polder staan en toeristen, die tussen tien en twee uur de polder binnenkomen, voorzien van
bonnen tegen vertoon waarvan men op De Deel te Emmeloord.....gratis een halve kip kan
eten. Er wordt op tussen de vijf en achtduizend mensen gerekend. Een en ander wordt georga-
niseerd door de Horecaf in N.W. Overijssel en de NOP en diverse subsidies maken dit eetfes-
tijn mogelijk. Op dezelfde dag is er in de polder een MAC-sterrit in achtvorm en ook de deel-
nemers ( sters ) daarvan zullen de bonnen knjgen uitgereikt.

Reactie Stichting: Het kip-eten werd met zevenduizend uitgereikte bonnen een doorslaand
succes. Over de beoogde aktie voor de slachtoffers van de ramp in
Peru zijn we geen nadere berichten tegengekomen.
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ADVIESRAAD-GEMEENTE. ( 10 juli 1970 )

L,anddrost Dr. Otto verwacht niet dat op I januari van het volgende jaar de gemeente

Dronten zal worden ingesteld. Hij deelde dit mee naar aanleiding van een vraag van de heer
Van Woerden ( CCP ) tijdens de openbare ( snikhete ) adviesraadsvergadering van dinsdag-
avond j.l. Een vergadering, die slechts drie kwartier duurde en waarin enkele belangrijke
uitspraken werden gedaan. Daarvoor zorgden, naast de landdrost, de heren Kadijk ( Geref.

Concentratie ) en Glas ( PAK ). Wegens vacantie waren plaatsvervangend landdrost Van
Aalderen , dac-lid Witteveen en adviesraadsleden Van Gaalen ( VVD ), Revet ( PAK ) en

Gehrels(CCP)afwezig.
Dr. Otto verwachtte dat eerst in september of oktober de instelling van de gemeente Dronten

in het parlement behandeld zal worden. Het wachten is namehjk op de memorie van antwoord
van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, waama de zaakpas behan-

deld kan worden. Vervolgens zal de Eerste Kamer zich nog over de instelling uitspreken.

De landdrost was ook van mening, dat de behandeling wel op zich laat wachten en dat het

daarom moeilijk zalzljnde instelling van de gemeente Dronten reeds op l januari l97l te
realiseren.

SNOEP

Ten aanzien van de verpachting van een standplaats voor de verkoop van ijs, versnaperingen

en frisdranken rezen bij de leden van de adviesraad nog wel enkele vragen.

De heer Van Woerden ( CCP ) zei, dat zijn fractie zich met het voorstel van de landdrost kon
verenigen. De CCP'er zol graag zíen dat de verpachting van de verkoopgelegenheid in plaats

van jaarlijks over meerdere jaren zou worden uitgesmeerd. Het dac-lid de heer van Arendonk
was het met de spreker eens, doch gezien de geringe ervaring wilde men eerst afivachten hoe

deze zaakdit jaar gaat verlopen. Ir. Kadijk ging ook akkoord met het voorstel, doch " een

belangrijk deel van de kiezers " die ik vertegenwoordig, is tegen de verkoop van ijs en ver-
snaperingen op zondag. Ik verdedig dit standpunt, maar wil het niet afdwingen ". Het bleek,

dat de overige leden van de Dronter Aadviesraad niet met hem in zee wilden gaan.

AJAX-HEERENVEEN

Met uitzondering van de vertegenwoordiger van de Geref. Concentratie was er niets

anders dan lof voor ASVD, dat het voor elkaar gekregen heeft, dat landskampioen Ajax op

het Dronter sportpark een vriendschappelijk wedstrijd zal spelen tegen eerste divisionist
Heerenveen. Men ging dan ook akkoord met het verzoek van ASVD om een garantiestelling

van het opemnbaar lichaam van F 1500.

De heren Rook ( CCP ) en Van Veen ( VVD ) vonden het alleen jammer, dat de datum
13 augustus voor de boeren en landarbeiders een beetje ongunstig was. Als ex-Amsterdam-
mer was de heer van Kuik ( PAK ) zeer verheugd zijn favoriete ploeg eens in levende lijve
aan het werk te zien. " Het spijt me, dat ik een afwijkend geluid moet laten horen ", aldus de

heer Kadijk. Hij vroeg zich ernstig af, of het wel een taak voor de overheid was een garantie-

stelling te verlenen voor een voetbalwedstrijd in de betaalde sector. Grote gemeenten verlenen
jaarlijks soms wel F 100.000 subsidie voor het voetbal en daar had de heer Kadijk onover-

komelijke bezwaren tegen. Hij begreep wel, dat F 1500 geen ton was, maar volgens hem was

dit de éerste stap in de richting. Niet, dat Ir. Kadijk geen liefhebber van sport zou zijn.
Dat was hij wel, maar het ging hier volgens de spreker om verheerlijking van het betaalde

voetbal. En hij had het niet erg op met dat professionele voetbal, dat hij vergeleek met hanen-

en stierengevechten. Hij stemde daarom tegen het voorstel, niet omdat het bedrag te hoog zou

zljn, maar om primncipiële redenen.

Reactie Stichting : wat een wijze raad ( sleden ) toch"..'
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HET RUIM EN DE REDE. ( 17 juli 1e70 )

Reconstructie:
Tijdens de bijeenkomst, die voorafging aan de excursie van de Dronter adviesraad,

vergastte Ir. F. Tellegen, Hoofd van de Hoofdafdeling stedebouw en openbare werken van de
Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders, het gezelschap op een door de raad reeds lang geuite
wens: de plannen voor de reconstructie van De Rede te Dronten.

O.a. aan de hand van een maquette werd het duidelijk dat er nogal wat gaat veranderen in
Dronten. Zowel De Rede als Het Ruim zullen gedeeltelijk herschapen worden rn mini-bossen.
Het blok bomen dat in het middelste gedeelte van De Rede wordt geplant, zal moeten bijdra-
gen aan het besloten karakter van dit plein. Het gedeelte voor De Meerpaal zal een voetgan-
gersparadijs worden en zal daarom voor het verkeer verboden terrein zijn.

Doordat De Rede aan de westzijde niet begrensd is, draagt het plein thans nog een intiem
karakter, vandaar het blok bomen.

De nadruk bij deze reconstructies valt op het parkeren van auto's. De ervaringen met het "

nieuwe gezicht " van Het Ruim zijn positief. Er zullen zowel voor de kort-als langparkeerders
de nodige voorzieningen worden getroffen. Onder de bomen zalhet ook mogelijkzrjn auto's
te parkeren, maaÍ het mini-bos zou ook gebruikt kunnen worden voor allerlei manifestaties,
zoals kinderspelen. De grond tussen de bomen zal enigszins verhard worden.

Autocircuit.
Het nieuwe plan voor De Rede voorziet ook in een zgn. autocircuit ( rond het plein ),

zodat de consument met de auto zowel vlakbij de winkels aan de zijde van de Flevolander als
bij die van de paalwoningen kan komen. De reisbussen kunnen hun passagiers straks vlak
naast het Dronter gemeenschapscentrum afzetten ( bij de Raiffeissenbank ). De bussen zelf
zullen echter moeten worden geparkeerd op b.v. het parkeerterrein aan De V/est. In overleg
met de betrokken winkeliers zal worden nagegaan welke functie ( s ) de ruimte onder de
paalwoningen krijgt, zodat het daar straks geen grote fietsenstalling of particuliere autorepa-
ratieruimte gaat worden. Deze zomer zal reeds een aanvang gemaakt worden met de eerste
werkzaamheden voor de reconstructies.

Politiebureau.
De heer Tellegen deelde voorts nog mee, dat tegenover het gezondheidscentrum aan De

Schans het politiebureau is gepland. Verder zullen naast de Nederlandse Middenstands Bank
aan Het Ruim nog twee winkelpanden worden gebouwd. Al met al plannen voor een wrjzi-
ging van het nog jonge centrum van Dronten.

Reactie Stichting: Een klein-masterplan. zou je kunnen zeggen:
met dien verstande. dat de ( financiële ) haalbaarheid goed is te overzien
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ONTSTEMMING OVER UITGIFTE. ( 21 juli 1970 )

De drie landbouworganisaties in de IJsselmeerpolders, te weten de ABTB, CBTB en LMIJ,
zijn teleurgesteld over het feit, dat slechts drie " werkers " uit de polders bij de laatste verpach-
ting een bedrijf hebben aangeboden gekregen. In de wekelijkse organen van genoemde land-
bouworganisaties wordt er dan ook uitvoerig over geschreven.

Het orgaan van het LMIJ, " de Landbode " schrijft, dat bij deze uitgifte zich ook het
unieke feit voordoet, dat een boer uit Oostelijk Flevoland al weer wordt verplaatst.
Een van de nieuwe bedrijven werd nl. uitgegeven aan een boer in Flevoland, die bij de uitgif-
te 1964 zijn tegenwoordig bedrijf kreeg toegewezen. Dit bedrijf, bij Ketelhaven, moet thans
weer worden ontruimd in verband met recreatieplannen. Een heel duidelijk bewijs, dat het
blijkbaar ontstellend moeilijk is om alles in de nieuwe polder op de juiste wljze voor wat
langere termijn te " plannen ". Ook bij de nieuwe boeren, afkomstig uit de Noordoostpolder is
er een wiens tegenwoordige bedrijf, althans voor een deel, een niet-agrarische bestemming
knjgt. Voor de werkers uit onze kring was deze uitgifte overigens weinig bevredigend.
Wel werd aan drie werkers een bedrijf toegewezen, maar dit waren allemaal ABTB-leden.
De werkers uit de kring van LMIJ en CBTB kwamen bij deze uitgifte niet aan bod.
Dat dit voor onze werkers bijzonder teleurstellend was, is begrijpeluk WU hopen dan ook dat
bij een volgende uitgifte de verdeling voor onze mensen gunstiger zal uitvallen.

" Boer en Tuinder " , orgaan van de ABTB stelt, dat door de temporisering van de uitgifte
en de vergroting van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte het aantal bedrijven dat jaarlijks
wordt uitgegeven niet groot meer is. Hoewel ook de belangstelling voor 'n bedrijf in de lJssel-
meerpolders vrij sterk daalt, overtreft deze toch nog belangrijk het aantal mogelijkheden.
Ca. 700 kandidaten hebben naar de 29 landbouwbedrijven gedongen. Het aantal belangstel-
lende fruittelers bedroeg25. Naast het kleine aantal gelukkigen, voor wie de spanning in
positieve zin is gebroken, is een grote groep kandidaten ( weer ) teleurgesteld moeten worden.
Vooral van hen die hun vaste hoop op een bedrijf hebben gesteld, en hiertoe behoort toch
altijd nog een behoorlijke groep werkers, wordt een sterk uithoudingsverrnogen gevraagd.
Hoewel dit voor velen van hen een trieste zaak rs, zal dit moeilijk anders kunnen. 'Wij hopen
van harte, dat dit binnen niet al te lange tijd toch nog beloond zal worden.

Na een opsomming te hebben gegeven over de verdeling van de uitgegeven bedrijven over
de organisaties, moet ook " Ons Platteland ", orgaan van de CBTB, de teleurstelling over de
positie van de " werkers " kwijt. De redactie zegt, dat elke uitgifte een schaduwzijde heeft.
Zo ook deze uitgifte. Na overleg met de Rijksdienst over de positie van de werkers (pioniers)
in O. Flevoland, dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, leek de verwachting
gerechtvaardigd, dat tenminste een van de CBTB'ers onder deze werkers bij deze uitgifte een
bedrijf toegewezen zou worden. Dat is niet gebeurd en het heeft zowel de werkers als ons
zeer teleurgesteld. De teleurstelling weegt des te mvaarder, nu de factoren, die de kansen voor
deze groep bepalen, van jaar tot jaar verslechtefen. Daarbij denken we slechts aan de onzeker-
heid over het uitgifteplan voor Flevoland, waarover wij in ons vorig nummer schreven.
Wij vertrouwen graag dat de kansen voor de werkers voor de komende jaren groter zijn dan
in deze verpachting tot uiting komt en dat deze voor hen teleurstellende uitslag op toevallige
omstandigheden berust. Ook menen wij, dat de Rijksdienst met ons van mening is, dat de
kansen voor de werkers elk jaar afnemen en dat zij daaromzo spoedig mogelijk in de gelegen-
heid gesteld moeten worden een bedrijf te pachten.

Er blijft dan maar èèn conclusie over: op alle fronten zal met de grootst mogelijke inspanning
geprobeerd moeten worden deze werkers te helpen aan een bedrijf te komen.

Reactie Stichting: het leek wel: ieder voor zich, de Rijksdienst voor ons allen.
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INSTELLING GEMEENTE DRONTEN. ( 28 juli 1970 )

Minister Beernink en 't voorlopig bestuur van Dronten kunnen het kennelijk nog steeds
niet goed met elkaar vinden. De gekozen adviesraad maakte zich in het verleden nr)g al eens
kwaad over de slechte en late informaties van de minister van binnenlandse zaken inzake de
instelling van de toekomstige gemeente Dronten. Wetsvoorstellen moest men in de pers lezen
en bovendien reageerde de minister nauwelijks op inhoud van brieven, die de adviesraad hem
zond.

De briefïrisseling werd op een gegeven moment zelfs wat onvriendelijk. Totdat minister
Beernink bij de adviesraad in Dronten " op visite " kwam en de problematiek van de instelling
van de toekomstige gemeente Dronten met de adviesraad doomam. Nu zal ' t wel beter gaan,
dacht men in Dronten. Maar helaas. Dezer dagen verscheen de memorie van antwoord van de
minister over de instelling van de gemeente Dronten en alles wat daarmee te maken heeft.
De minister vergat opnieuw de memorie van antwoord tijdig naar de adviesraad te zenden.
Het gevolg was dat men de berichten uit de pers moest lezen en Den Haag moest bellen, of
men alstublieft zo vriendeliik zou willen zijn een kopie van de memorie van antwoord van de
minister naar Dronten te zenden.....

Provinciale indeling.
Minister Beernink duikt zeer diep in de geschiedenis terug als in zijn memorie van antwoord

de provinciale indeling aan de orde komt. Zoals algemeen bekend kwam het voorstel van de
minister neer op een indeling van de gemeente Dronten bij de provincie Gelderland ( zij het
een voorlopige indeling ). De adviesraad gaf de minister evenwel te kennen in afwachting tot
een definitieve indeling liever onder Binnenlandse Zaken te blijven ressorteren en later even-
tueel bij Noord-Holland te worden ingedeeld. De provinciale indeling ( ook Overijssel diende
zich nog aan ) werd uitvoerig behandeld tijdens de op 4 maart 1970 gehouden openbare hoor-
zittrng door de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken. Ten aanzien van de verlangens
van de adviesraad om voorlopig onder Binnenlandse zaken te blijven stelt de Minister inzijn
memorie van antwoord, dat hernieuwde bestudering van hetgeen van de zijde van beide
Kamers naar voren is gebracht, toen destijds de provinciale indeling van de Noordoostpolder
aan de orde was en overweging van de actualiteit daarvan ten aanzien van Dronten, hem
ervan hebben weerhouden, een wijziging in het wetsontwerp aan te brengen, waardoor de
gemeente Dronten voorlopig onder Binnenlandse zaken zou blijven.

De minister is evenwel gaarne bereid de Kamer in haar verlangens tegemoet te komen en
uit dien hoofde zou hij ook tot wijziging van het wetsvoorstel geneigd zijn.

De regering is thans nog van oordeel, dat eerst over een aantaljaren een zodanig beeld van
de ontwikkeling in de Zuidelijke lJsselmeerpolders ( met inbegrip van de Noordoostpolder )
zal kunnen worden verkregen, dat omtrent de definitieve provinciale indeling van deze
polders een verantwoorde beslissing zal kunnen worden genomen.

Een voorlopige indeling van Dronten bij Gelderland staat aan een zodanige definitieve
beslissing in geen enkel opzicht in de weg, noch voor de regering, noch voor het provinciaal
bestuur van Gelderland. Evenmin werkt een voorlopige indeling van Dronten bij Gelderland
belemmerend op de toekomstige bestuurlijke organisatie; met name ook niet meer voor wat
betreft een eventuele gewestvorming. In dit stadium kan nog niet worden bezien, of te zijner
tijd de lJsselmeerploders bij enig gewest moeten worden betrokken, of dit-in bevestigend
geval- hetzelfde gewest zal of verschillende gewesten zullen moeten zijn en of niet wellicht
een interprovinciaal gewest ( c.q. interprovinciale gewesten ) op zijn ( hun ) plaats ( zouden )
zljn.

Reactie Stichting : wat een gedraai om de hete brij !. Zeg dan toch ronduit. dat je het niet
wilt.....
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ADVIESRAAD-SUBSIDIE-ST|CHTINc JEUGDWERK. 1 z a ustus í970 )

Met de stem van de heer A. Kadijk ( Gerf. Concentratie ) tegen en de aantekening van de
PAK-fractie, dat men de subsidiëring van twee in paats van drie jeugdleiders maar matig
vindt, heeft de adviesraad de Stichting voor sociaal-cultureel werk, in oprichting, te Dronten
een subsidie van maximaal F 45.000 toegekend. Het bedrag is voor l97l bedoeld, maar,
mocht de Stichting al dit jaar met de eerste werkzaamheden kunnen starten, dan is de advies-
raad bereid mee te werken.

De heer J. van Woerden ( CCP ) sprak zijn waardering uit over het werk van Mej. G. Hettinga
en het Stichtingsbestuur, en was blij dat uit de jeugdnota bleek dat er een breed draagvlak is
geweest met de jeugd. Hij was het met de dac eens, dat er in de aanvangsperiode met twee
i.p.v. de gevraagde drie jeugdleiders kon worden volstaan.

De heer F.D. van Kuik ( PAK ) merkte op dat de jongeren en ook het PAK volledig achter
het streven van de commissie jeugdzaken staat. Zljn fractie ging met de subsidie-verlening
akkoord, maar zou toch willen ondersteunen, dat de Stichtin g in 1970 de beschikking over
gelden kan hebben, indien dat nodig mocht blijken,

De heer H.D.S. varn Veen ( VVD ) uitte zijn bewondering over het werk van mej. Hettinga
en het Stichtingsbestuur. " We hebben wel begrip om drie jeugdleiders aan te trekken, maar
ook wel voor het standpunt van het dac om met twee te beginnen en latei uit te breiden met
een derde jeugdleider ", aldus de heer van Veen.

De heer Kadijk liet een afivijkende mening horen. Zljnvraagwas, waartoe men vorïnen
wil en wat het doel is van het jeugdbeleid. Hrj zegt geen enkelebemvaar tegen jeugdwerk te
hebben, integendeel. Evenmin er is bezwaar tegen een gezond jeugdbeleid; het is onontbeer-
lijk. Elk initiatief dat principieel aanvaardbaar is, wilde hij graag steunen. " Ik kom dan tot de
conclusie deze aanvraag af te wijzen en wel om twee redenen- het doel van de toekomstige
Stichting is enerzijds vaag, maar anderzijds humanistisch gekleurd;- te topzwaar; er is wel een
ideologische, maar m.i. geen reële behoefte aan drie jeugdleiders. De opzet is daardoor
onnodig duur ".

Voorzitter Dr. Otto schorste hierop de vergadering voor tien minuten om zich met het dac
te beraden over de gestelde vragen. Na heropening gaf hij de heer Kadijk te verstaan, dat de
door hem gestelde vragen gericht waren aan de Stichting en dat doorvoor ook de gelegenheid
was geweest. " Het is niet de taak van het dac op de door u gestelde vragen te antwoorden ",
aldus de heer Otto, die zich overigens wel bereid toonde alle vragen aan de Stiching te willen
voorleggen, maar het gevolg daarvan zou zijn, dat het voorstel door het dac zou worden
teruggenomen. De leden van de adviesraad voelden hier echter niets voor, waarna de dac--
leden van Arendonk en mevr. Hartsuiker de gelegenheid kregen het standpunt van het dac
nader te verklaren.

De heer van Arendonk zei over het opnemen van een bedrag op de begroting 1970, dat het
dac in de veronderstelling verkeert, dat het toch wel volgend jaar zal worden, voordat de
Stichting aan het uiteindelijke werk zal toekomen.

Mevr. Hartsuiker bleef bij het standpunt van het dac. dat bij de start èèn jeugdleider in
Dronten en eèn voor Biddinghuizen en Swifterbant voldoende is.

En daarmee was de subsidie-verlening een feit. Leden van het Stichtingsbestuur, opbouw-
consulente mej. Hettinga en diverse jeugdcommissieleden uit Dronten, Biddinghuizen en
Swifterbant woonden de openbare vergadering van de adviesraad bij en toonden zich na
afloop tevreden over de bereikte resultaten.

Ractie Stichting: een nieuwe mijlpaal in de opbouwoeriode van de olaatselijke samenleving.
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ZWEMFEEST.( í4 augustus í970 )

Het internationaal zwemfeest in het nieuwe openluchtnvembad van Dronten is een geweldige
gebeurtenis geworden. Ruim 500 personen waren getuigen van zwemwedstrijden, waaraan
leden van ITI uit Kopenhagen en Zignea uit Emmeloord deelnamen, van een waterpolowed-
strijd tussen genoemde verenigingen en talrijke demonstraties. Een van de vele hoogtepunten
was het optreden van de kunstzwemgroep Daphina's uit Zwolle. De voormalige commissie
zweminstructies in Dronten en het personeel van het zwembad Dronten komt een compliment
toe voor de wijze, waarop het zwemfeest was georganiseerd. De hulp aarbij van het openbaar
lichaam, publieke werken, VVV, ASVD en niet in de laatste plaats van de heer Kloosterman
en andere medewerkers van de KNZB is daarbij onmisbaar geweest. Het heeft er alle schijn
van, dat door dit internationaal zwemgebeuren Dronten zeer spoedig een zwemvereniging rijk
zal zrln.

ZESKAMPSGHUUR. ( 14 augustus 1970 )

Aanstaande woensdag wordt de schuur aan de Wisentweg omgedoopt tot zeskampschuur.
De zeskampcommissie Dronten heeft onlangs een verzoek tot de Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders gericht deze naam aan de schuur te geven. In de " schuur van Bendijk " hebben
de Dronter zeskampers maandenlang geoefend. Als herinnering daaruan en aan de behaalde
successen in dit TV-spel werd de naam " Zeskampschuur " gekozen. De fujksdienst stemde
toe en de heer v.d. Horst uit Dronten vervaardigde de letters. Woensdagmiddag tegen half vijf
zal mevrouw Bendijk het naambord onthullen. De leden van de sportploeg van Dronten
zullen daarbij aanw ezig zljn.

PASTOOR EIJSINK. ( 25 augustus 1970 )

De bevolking van Flevoland heeft vrijdagavond officieel afscheid genomen van pastoor
B.G. Eijsink ( 56 ), die, na 12 jaar in het " nieuwe land " te hebben gewerkt, benoemd is tot
deken van Enschede. De afscheidsbijeenkomst vond plaats in de grote zaal van het parochie-
huis, die de naar schatting ruim 150 genodigden nauwelijks kon bevatten. Een zestal sprekers
roemde op deze avond het vele werk, dat door de scheidende pastoor in Flevoland is verricht.
Afscheid werd ook genomen van mejuffrouw M(ien ) Mathijse, huishoudster van pastoor
Eijsink, die haar " werkgever " trouw blijft en daarom ook naar Enschede gaat verhuizen.
De sprekers waren unaniem van mening, dat het vertrek van deze " pionier van het eerste uur
" een groot verlies betekent. Niet alleen voor het rooms-katholieke deel van de bevolking,
maar voor iedereen.

De bijeenkomst werd ingeleid door de heer A.F.M. Kavelaars van de afscheidscommissie.
De eerste spreker was de heer Th.J. Brus, die namens de drie parochieraden sprak. " Vandaag
wordt er een dikke streep gezet onder wat u hier heeft gedaan ". Spreker belichtte het vele
werk dat de pastoor in de laatste twaalfjaar in de polder heeft verricht, vanaf 1958, toen deze

hier als bouwpastoor en aalmoezenier begon. Volgens de heer Brus was pastoor Eijsink een
goede bouwpastoor. Hij had de bouwtekening voor de kerk in Dronten in een mum van tijd
tot in de finesses gereed. " Toen kwam de architect en die wist die hele mooie kerk van u in
minder dan een half uur af te breken ". De kerk is er toch gekomen en volgens de heer Brus is
het een sieraad voor Dronten.

Reactie Stichting: met deze ontboezeming schenken we u de overige sgekers.
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BRIEF AAN VASTE KAMERCOMMISSIE BiZa

Wanneer de adviesraad zích ermee akkoord verklaart op de openbare vergadering van
dinsdagavond a.s., zalhij een door de dagelijks adviescollegó opgeitelde brief itur.r, naar de
Vaste Commissie voor binnenlandse zakenvan de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Dit naar aanleiding van de memorie van antwoord van minister Beemink op het door deze
commissie uitgebrachte voorlopig verslag over het wetsontwerp tot instelling van een gemeen-
te Dronten. De vaste commissie zal zich thans nader over het wetsvoorstel bèraden ter voor-
bereiding van de behandeling in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.

Naar de mening van het DAC geeft het gestelde in de memorie van antwoord aanleiding de
bijzondere aandacht van de Kamercommissie voor een aantal punten te vragen.

_ 
De brief begint aldus: " Brj brief van l8 november 1969 heeft onze raad, naar aanleiding

van de indiening van het ontwerp van wet tot instelling van een gemeente Dronten, de aan-
dacht van de Tweede Kamer gevraagd voor een aantal bijzonderè punten in dit wetsvoorstel.
Het verheugt ons, dat uw commissie aan deze brief inderdaad ruime aandacht heeft willen
schenken, zoals ons is gebleken tijdens de op 4 maart 1970 door uw commissie gehouden
openbare hoorzitting en uit het daarna, op 16 april 1970, uitgebrachte verslag ,'.

tn de brief zegt de adviesraad het te betreuren, dat de instelling van de gemeente Dronten
redelijkerwijs niet meer op l januari van het volgend jaar zalkunneà plaatsvinden.
" Daarentegen verheugen wij ons over de in de eerste alinea van de mèmorie van antwoord
opgenomen kennelijke toezegging van de minister, dat hij over de datum van ingang overleg
zal plegen met de gekozen raadsleden van de gemeente Dronten. Hierdoor zal eónsóepele -
overgang van de huidige bestuurvorm naar die van de gemeente kunnen worden bevoiderd".

De adviesraad zegt verder in het schrijven dat de minister het doet voorkomen alsof is
aangedrongen op het gedurende een zeer lange periode niet indelen van de gemeente Dronten
bij een provincie. " Dit is, althans wat onze raad betreft, onjuist, getuige het feit, dat wij ons
reeds over de toekomstige provinciale indeling van de toekomstige gerneente, zij het onder
voorbehoud, hebben uitgesproken. Wlj verwachten dat omstreeks het jaar 1980 over deze
provinciale indeling ( en/of gewestelijke indeling ? ) een verantwoordè beslissin g zal zijn
genomen ".

" 'Wanneer Èg d4jaar de gemeente Dronten niet ( tijdig ) bij een provincie wordt ingedeeld,
maar additioneel artikel VII van de grondwet wordt toegepast, zullen de inwoners van de
gemeente slechts twee maal ( in 197 4 en 1978 ) uitgeslote n zijn van deelneming aan verkie-
zing van provinciale staten ( evenals dit reeds in 1962,1966 en 1970 het geval was ).
Voor onze raad klemt dan ook niet de vraag of de bevolking deze ( geringl ) invloed op de
samenstelling van de Eerste Kamer mag worden onthouden. Het geheel o enhouden vàn de
weg naar een verantwoorde bestuurlijke organisatie weegt bij ons Zvvaarder,,.

EENHEID

In de brief stellen de raadsleden nadrukkelijk dat zij de Zuidelijke IJsselmeerpolders als een
eenheid zien. Zli maken dit duidelijk aan de hand van een passage uil een door herrop 8 april
1968 aan de minister gestuurde brief. " Gelet op dit regeringsstandpunt ( nl. dat neer[etegà in
de Tweede Nota R.O. met betrekking tot de functie van de Zuidelijke IJsselmeerpolders)-en
op de ligging van de Zuidelijke IJsselmeerpolders- in het bijzondei van Zuidelijli Flevoland-
onder ' de rook van Amsterdam ' is het ons inziens voor weinig tegenspraak vatbaar, dat de
ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland en Lelystad in de naaste toekomit sterk zal worden
beinvloed door de economische krachten van Amsterdam, het Noordzeekanaalgebied en Het
Gooi ".

Reactie stichting: consistent waren ze- die wakkere adviesraadsleden;



-10-

KOSTENOPZET VEETEELTEBEDRIJF. ( 4 september 1970 )

Bij de jongste verpachting van landbouwbedrijven in O. Flevoland zijn ook enkele
weidebedrijven uitgegeven van ruim 50 ha. Dergelijke grote veehouderijbedrijven kenden wij
in de polders tot nu toe nog niet. Bij een dergelijke bedrijfsgrootte kan men ruim honderd
koeien, met daarbij behorend jongvee aanhouden.Deze grote, modeme bedrijven passen dus
geheel in de sfeer van 't plan Mansholt. Bovendien gaat het hier om goede grond, goede
verkaveling en een goede ontwatering. Oppervlakkig gezien zou men dus kunnen zeggen, dat
de boeren, aan wie een dergelijk bedrijf werd toegewezen, een lot uit de loterij hebben getrok-
ken. Maar nu de praktijk!

In de adviescirculaire van de landbouwvoorlichtingsdienst voor de nieuwe boeren in
O. Flevoland wordt onder meer opgemerkt, dat op bovengenoemde bedrijven de ligboxenstal
met zijn doorloopmelkstal, de voorkeur verdient. De vierrijïge ligboxenstal met centrale voer-
gang, een 1O-stands doorloopmelkstal, atkalfbox, melkkamer, kalverenboxen en werktuigen-
berging van260 m2 is een ontwerp, dat voor een dergelijke bedrijfsgrootte geschikt wordt
geacht. De investeringen, die hiervoor nodig zijn, worden eveneens vermeld en komen op het
volgende neer:

gebouwen pus inrichting:
woning:
veestapel ( 100 koeien en jongvee ) : F 150.000.
dode inventaris:
bedriifskapitaal:

F 320.000.
F 8s.000.

F 30.000.
F 1s.000.

F 60.000.
F 10.000.
F 150.000.
F 8.000.
F 15.000.

Totaal: F 600.000.

Bij het aanvaarden van een dergelijk bedrijf in erfpacht staat de boer dus voor zeer hoge
investeringen. Per ha komt dat neer op F 12.000. Het is derhalve begrijpelijk, dat de boeren,
die een dergelijk bedrijf in erfpacht kregen toegewezen, er nog eens rustig een nachtje over
gaan slapen. Natuurlijk zijn bij de gebouwen besparingen mogelijk, zoals het buiten voeren
(40% ) of bij de bouw van een Romney hfi ( 160À ), maar in feite zljn er voor een moderne
bedrij fsvoering nauwelij ks alternatieven.

Het is dan ook verstandig de zaak aan alle kanten te bekijken, alvorens een definitieve
beslissing te nemen, want het gaat tenslotte om een rendabele exploitatie.

In de circulaire wordt ook en specificatie gegeven van de investeringen, indien het gaat om
pachtbedrijven van rond 50 ha ( weidebedrijven ).Deze komen op het volgende neer:

dode inventaris:
erf-plus kavelverharding :

veestapel:
centrale verwarming woning :

bedijskapitaal:

Totaal: F 243.000.

Ook voor een pachter gaat het dus om grote investeringen. Maar hij hoeft geen geld te steken
in de gebouwen, omdat de Staat daarvoor zorgt en dat is een groot verschil met erfpacht.

Ingeval van pacht neemt de Staat de onrendabele top van de gebouwen voor haar rekening.
Dat gaat natuurlijk niet van harte, zeker niet bij een minister van financiën, die met geld-
zorger heeft te kampen.
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Hij probeert dan ook allerlei wegen te zoeken om de lasten naar het bedrijfsleven te schuiven.
En het bedrijfsleven, c.q. landbouworganisaties oefenen druk uit om iets aan het bevroren
prijspeil voor de producten te doen om langs die weg het rendement te verbeteren en inves-
teringen mogelijk te maken. Zo draaíen we met zijn allen in een cirkel rond en raakt de boer
hoe langer hoe meer bekneld tussen de schaar van kosten en prijzen.

Reactie Stichting: wie durft er nog? Men is gewaarschuwd.

BRAND SWIFTERBANT ( 8 september 1970 )

Een felle brand heeft zaterdagmorgen de onlangs gereedgekomen opslagloods van de firma
Mulder op het industrieterrein te Swifterbant volledig in de as gelegd. De oorzaak van deze
brand, die met grote rookontwikkeling gepaard ging, is nog onbekend.

De geschatte schade bedraagt en kleine vierhonderdduizend gulden. Alleen al aande in de
loods opgeslagen strobalen ging een bedrag van F 130.000 in de vlammen op. Hoewel de
brandweer van Swifterbant zeer snel ter plaatse was, kon men- ondanks assistentie varr de
Dronter collega's-weinig of niets uitrichten tegen de vlammenzee, die nog werd aangewak-
kerd door de sterke wind. De gehele zaÍerdag en ook zondag zijn de spuitgasten bezig
geweest met het onder controle houden van de brand. Zowel van de inboedel ( stro, 50 ton
hooi en dekzeilen ) als van het gebouw kon niets worden gered.

Reeds enkele minuten nadat het brandalarrn was gegeven ( omstreeks tien minuten voor tien )
was het brandweerkorps van Swifterbant op de plaats des onheils. Helaas ontstonden er enige
moeilijkheden met de blussingswerkzaamheden, omdat men op het hele industrieterrein geen
enkele brandkraan wist te vinden. De brandweerlieden zagen zich genoodzaakthonderden
meters verder bij een boerderij aan de Tarpanweg hun slangen aan te sluiten. Reeds spoedig
werd het duidelijk dat men het vuur niet de baas kon en er werd dan ook assistentie gevraagd
aan de brandweer van Dronten. In totaal acht stralen bestreden het vuur, maar het bleek
slechts " een druppel op een gloeiende plaat " te zl1n. Mede door de sterke wind stond het hele
gebouw in een mum van tijd in lichterlaaie. De hiue binnen de propvolle loods was zo enoffn
dat de buitenmuren krom bogen en stukje bij beetje instortten. Met een ljzeren " koevoet "
werden door de spuitgasten hele stukken muur omvergetrokken. Met 'n stuk hout werden de
muren " doorboord ". Dit alles, om de vuurzee beter te kunnen bestrijden. Het vuur trok zich
van het water weinig aan en vrat zich een weg door het stro en hooi. Over publieke belang-
stelling had men niet te klagen. Aangetrokken door de rookontwikkeling hadden velen de
weg naar de plaats des onheils gevonden.

JEUGDDAG BIDDINGHUIZEN

De Biddinghuizer jeugddag is een grandioos succes geworden.
's Morgens hadden de kinderen zichal vroeg verzameld op het Plein om aan de optocht mee
te doen. Ze waren gewapend met de meest vreemdsoortige muziekinstrumenten. Men zou
haast kunnen spreken van koeiebel tot poffertjespan. Met dit, een ware kakafonie veroor-
zakend, instrumentarium werd de mars door het dorp aangevangen, de dorpsbewoners uit hun
zaterdagse rust opschrikkend. De bedoeling om met zoveel mogelijk lawaai mensen naar
buiten te lokken om de spreuken te lezen is dan ook volkomen geslaagd.

Om twee uuur begon, eveneens op het Plein de rommelmarkt met attracties. Aangetrokken
door de heerlijke geur van vers gebakken pannekoeken waren vele mensen naar het dorpscen-
trum gekomen. En natuurlijk liet men zich de pannekoek, gebakken door mevr. Verkuyl
geassisteerd door Ieke van Tilburg e.a. goed smaken. Slenterend over het marktplein kon men
een massa rommel zien, die ijverig van eigenaar wisselde.
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De marktomroeper, Nico Wagemaker, liet alsof hij nooit anders had gedaan, de bezoekers
horen wat er zoal te zien en te koop was. En een beeldschone zigeunerin trachtte met verlok-
kende stem klanten voor haar waarzegtent te winnen. De muziek, bestaande uit Jinke Kluin
( drums ), Gerrit Wijma ( trompet ) en Geert de Graaf ( accordeon ), was voor de buitenlucht
wel een beetje ijl, maar er werd toch verwoed gespeeld. Een zeer geslaagde dag; het moet
voor de organisatie een vreugde zijn geweest.

Reactie stichting: geen groot nieuws; maar wat mag je in dekomkommertijd anders verlangen?

PRIJSNIVEAU ( UIT DE ADVERTENTIE ) ( í1 en 15 september 1970 )

Super bietenrooier: wagenrooier
bunkerrooier
Z-rijrge wagenrooier

8.750.--,
10.350.--.( exclusief bunker ),
1 5.7 50.--, bij Steenbergen.

F
F
F

Bij Centra: bruine bonen li I blik 59, kabeljauw diepvriespak van 400 grarn 129, pak
speculaas van de banketbakker, ca. 450 gram9T,Unox smac blikje van200 gram 98,
vleessalade per bakje a 200 gram 89 en keurkaas jonge volvette goudse öf edammer per 500
gram 198. Abonnement op " de Flevolander " F 6,10 per kwartaal, eigenlijk voor niks.....

Luxueus bankstel bekleed met corduroy: ruime 3-zitsbank en2 magnif,reke fauteuils
F 1.795.--; robuuste eiken salontafel F 174.--, eiken salonkast F 1 .795.--. Bij van 't Veen
klassemeubelen.

Beursnoteringen Dronten: telersprijs af boerderij op auto geleverd: consumptie binnenland
Bin§e 0 opwaarts F. 8,50-F.9,50, Bintje 35 opwaarts F. 12.-- - F. 13.--; voeraardappelen
F. 4.-- - F. 5--. Alles per 100 kilo.

Rij ksbelastingen : meÍ 30À omhoog.
In de aanbieding bij Keurslager Klaver: 500 gram schouder karbonade 298, 500 gram

doorregen runderlappen 268, 500 gram braadlappen 388, 500 gram jong rundvlees 428, 500
gram vleesribben 188; 500 gram vers gehakt 218, saksische leverworst 78 en ragoutworst 88,
samen voor 354.

Hopman's voedingsmarkt, waar uw gulden een daalder waard is, biedt ter overname aan:
James Grieves, klasse L, per kist van 20 kilo 550, Zigeunerin, klasse L, per kist 450, Manks
Codlin 3 kilo 100, stoofperen, worden bloedrood, 2 kilo 100, zoete druiven per kilo 145, 500
gram zuurkool en een vac. verpakte rookworst, samen 149.

Wouda bericht-stop-zojuist grootbeeld t.v. 61 cm. binnengekregen-stop-spotprijs- F. 545.--
tot ziens- stop.

Slijtertj vanZon: Cognac Martell ( drie sterren ) F. 15,75, Bordeuax rouge cordier F. 4,25,
6 flessen voor F. 23,70, Sherry Fernandez F. 3,45,3 flessen voor F. 9; gratis bezorging door
de gehele polder.

Banketbakkerij Groen; deze week 10 gevulde koeken F.2,50,250 gram rumkogels F. 1,25
en 200 gram muntendrop voor F. 1.--.

Manders supermarkt met unieke super aanbiedingen in een gewild assortiment: hele liter
verse dagmelk 49, de moeite van het halen waard, 4 liter chocolademelk 250, box 12 x Il2
liter bier 498, brood, wit of bruin, gesneden 71, pak KG theezakjes 89, tomaten ketchup 129,
2 paprika's 89, zak verse bami groente 69, magere varkenslappen 500 gram298, 1000 gram
riblappen 796, staaf ijs van 1 liter 258.

Reactie Stichting: scherpe prijzen. met de herfst in aantocht.
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VREDESWEEK ( í8 septermber 1970 )

" Een jaar geleden stond O.Flevoland in het centrum van de belangstelling. Velen binnen
en buiten de polder bezochten het Vredesweekeind in " de Meerpaal " en hielden zichbezig
met het onrecht in de wereld. Niet alleen praten maar ook daadwerkelijk helpen, was het
advies. En uit de drie door AFOS aangeboden projecten werd - misschien mede door u -
gekozen voor hulp aan Peru ". Dit is een citaat uit de folder, die deze week huis-aan-huis
is bezorgd door het Actiecomitè Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking ( kortweg
AFOS ). Dit naar aanleiding van de Vredesweekl9T0, die van 19 tot en met 25 septem
ber in Oostelijk Flevoland wordt gehouden.

De AFOS-folder:
Nu is het een jaar later.....en weer is er een vredesweek! Een kans om ons af te vragen wat

er terecht is gekomen van onze plannen om meer te denken over en meer te werken aan de
zaakvan de vrede. Daarom vraagt het AFOS, gesteund door een groep jongeren aan de Raad
van Kerken uw aandacht voor het volgende:
- zaterdag 19 september te Lelystad Actieavond in de vorm van een spel met muziek, film,

dans en discussie;
- zondag 20 september te Dronten 10 uur Meerpaaldienst. De Raad van Kerken, afdeling

Dronten, nodigt u bij monde van haar voorzitter. Th.v.d. Zalrtuit tot het deelnemen aan
deze in het kader van de Vredesweek te houden kerkdienst. De preek wordt verzorgd door
Ds. P. Borgers.

Christenen, behorend tot verschillende kerken en kerkgenootschappen stellen zíchin deze
dienst open voor de oproep tot vrede zoals die vervat is in het Evangelie van de Heer.
Het samenkomen in een gemeenschappelijke dienst betekent ook dat men zich gezamenlijk in
dienst wil stellen van de vrede.

In Lelystad, Biddinghutzenen Swifterbant zal tijdens de eigen kerkdiensten ook " de vrede "
centraal staan.
- vrijdag 25 september te Dronten, maar voor geheel O. Flevoland om 21.30 uur in " de

Meerpaal " afsluiting vredesweek met het spel " Geef de vrede een kans ".

( 28 september 1970 )

" Vissersdorp is een klein dorp, waar ze vis verkopen. Ze vrngen vis en verkochten het op
de markt. Ze verkochten paling en andere vissen. Ze maakten huizen en paalwoningen.
Ze hadden niet veel geld. Ze waren maar arrn. Ze hadden ook niet veel om te eten. Ze aten
alleen maar vis. En ze stierven nogal gauw. Dat was niet leuk. Maar er kwamen ook weer
kinderen bï1. Ze hadden ook niet zo'n beste huizen meer".

Dit schreef de negenjarige Dinie Cornelissen, leerlinge aan de lagere school Sint Gregorius
over een vissersdorp aan de Amazone. Samen met een aantal schoolgenootjes heeft ztj een
vijftal maquettes gemaakt over de Derde Wereld. Deze maquettes hebben een plaatsje gekre-
gen op de zondagmorgen geopende tentoonstelling van het AFOS, de missie en de zending.
De kinderen mochten hun mening neerschrijven over de door hen gemaakte maquettes ( o.a.
ook een negerdorp, indianendorp en een dorp in India ). Gebundeld tot " boekwerkjes " liggen
die meningen ter inzage op de tentoonstelling.

Velen maakten na de Vredesdienst van de gelegenheid gebruik een bezoekj e aan deze
tentoonstelling te brengen. De expositie staat geheel in het teken van het project in Huancayo
in Peru. Op veleriei wijze wordt de bezoeker over land en project geïnformeerd, biiv. aan de
hand van prachtige foto's en kranteknipsels. Uitgebreid verslag wordt er gedaan over de
financiële toestand. Hoeveel er nodig is, hoeveel geld reeds is gestort en toegezegd en hoeveel
geld de verschillende acties hebben opgebracht.
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ASVD-ACCOMMODATIE .( 25 september 1970 )

De tekening van de uitbreiding van de sportaccommodatie van ASVD is gereed.
Woensdagavond lag deze ter inzage voor de leden tijdens de algemene ledenvergadering van
de Dronter sportvereniging, welke in de kantine werd gehouden. De tekening werd vervaar-
digd door de heren Greve en de Boer, die samen met de heer Okkingazittrng hebben in de

bouwcommissie. Een eerder gemaakte tekening werd door de Rijksdienst voor de IJsselmeer-
polders, vooral om financiële redenen, afgekeurd. Wanneer dit tweede voorstel wel wordt
goedgekeurd- de heer Okkinga toonde zich hierover wel optimistisch-dan zalhet nieuwe
complex voor 1 september van het volgend jaar gereed kunnen zijn. De uitbreiding beslaat
een oppervlakte van ruim 500 m2, dat is tweemaal zo groot als de huidige accommodatie en
zal waarschijnlijk ook uit hout worden opgetrokken. In het verlengde van de kantine zullen
zes kleedkamers worden gebouwd, zodat men in totaal over twaalf kleedgelegenheden zal
kunnen beschikken.

Dat is ook wel nodig, want er zijn nog niet zolang geleden drie nieuwe velden ingezaaid.
Verder wordt op de tekening gewag gemaakt van een bestuurskamer, administratieruimte,
berging, keuken, scheidsrechterskamer, hal, garderobe, douches, toiletten en een kantine van
150 m2. Evenals de huidige accommodatie zal het nieuwe gedeelte in L-vorm worden
gebouwd.

De vergadering werd voorgezeten door de heer J. Olieman, die bij de opening slechts 25

personen ( inclusief bestuursleden ) kon verwelkomen. In de loop van de vergadering druppel-
den nog zestien leden de kantine binnen. Vergeleken met de ( beruchte ) vergadering van
vorig jaar was de belangstellingmatig te noemen.

WETSONTWERP GEMEENTE DRONTEN. ( 25 september í970 )

De uit zeventien leden bestaande Vaste Tweede Kamercommissie voor binnenlandse zaken
zegt tn een schrijven aan minister Beemink, dat het wetsontwerp in zake de instelling van een
gemeente Dronten en voorlopige indeling van die gemeente bij de provincie Gelderland voor
openbare behandeling gereed is. De brief van de commissie luidde:

" De vaste commissie voor binnenlandse zaken heeft met belangstelling kennis genomen van
de memorie van antwoord inzake het wetsontwerp. Zlj vond hierin nog slechts aanleiding kort
in te gaan op de kwestie van de provinciale indeling van de toekomstige gemeente Dronten.

Het trof de commissie in de memorie als het ware een uitnodiging van de Minister te lezen
om de argumenten te bestrijden die in de jaren 1958/1960 bij de Kamer voorzaten in een ana-
loog geval. De commissie meende hierop te kunnen reageren met een verwijzing naar ver-
schillende passages in het voorlopig verslag. Op sommige van die passages wordt trouwens
reeds door de Minister de aandacht gevestigd in de noot onder de rechterkolom van blz.2 van
de memorie van antwoord.

De commissie las met voldoening dat de Minister vanzelfsprekend bereid is de Kamer in
haar verlangen tegemoet te komen. In het vertrouwen dat de Minister tijdig de gevraagde nota
van wijzigingen- strekkende tot toepassing van additioneel artikel VII van de grondwet- zal
inzenden, achtte de commissie het wetsontwerp gereed voor openbare behandeling ".
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BIETENCAMPAGNE. ( 25 september í970 )

De bietencampagne is weer volop aan de gang. Voor de weggebruikers is het uitkijken
geblazen voor de verdwaalde bieten die soms her en der verspreid liggen of van volle bieten-
wagens afuallen tijdens het rijden. Bij de bietenstortplaats aan de Installatieweg is het een
drukte van belang. De vrachtwagens, hoog opgeladen met suikerbieten, rijden af en aan.
Nadat alles gewogen is worden er monsters van de verschillende ladingen genomen, waaÍna
de bieten in de scheepsruimen worden gestort om naar de grote suikerindustrieën vervoerd te
worden.


