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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: 0321-33 1597.

Rabobank, rekeningnummer: 3 48 1.9 4.404.
Girorekening van de Rabobank Dronten: 99 46 47.
Lid van de Kamer van Koophandel Flevoland.
Kwartaalbulletin 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 vierde lrwartaal 1970.
Toevoegingen van de redactie zijn steeds onderstreept.
Hopelijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te brengen van familieleden,
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.
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SCHOLENGEMEENSCHAP DRONTEN (2 oktober í970)

Op woensdag 7 oktober. om half drie 's middags zal aan de Educalaan te Dronten de
nieuwe scholengemeenschap voor het LTO (Lager Technisch Onderw4s) en het HNO
(Handel en Nijverheids Onderwijs) worden geopend. De officieuze opening is reeds
geschied bij het ingaan van het cursusjaar L970-1971 omstreeks half augustus. De 285
leerlingen maken al twee maanden gebruik van dit schitterende schoolcomplex en zijn
zo langzamerhand vertrouwd geraakt met de nieuwste snufies op onderwijsgebied.
Alles wat maar iets te maken heeft met het huidige onderwijs kan men in deze school
terugvinden.

Van de in totaal 25 lokalen zijner 12 voor het theoretische en 12 voor het praktische
gedeelte en I gymnastieklokaal. De theorielokalen verschillen niet zoveel met de lokalen die
velen van u hebben bezocht, maar in de praktijklokalen gaat elke vergelijking volkomen
scheef.

Het talenpracticum is ongetwijfeld 't meest interessante deel van dit immense gebouw.
De leraar zit achter een soort studiotafel, die is voorzien van een bandrecorder en een pick-up.
Met behulp van geluidsbanden en platen krggen de leerlingen les in het spreken van een
vreemde taal.

Bij natuurkunde kunnen de leerlingen zelf iets doen. Bij het conventionele systeem maakte
de leraar de proeven en mochten de leerlingen alleen maar toekijken. Thans doen de leerlin-
gen deze proeven ook met hun eigen materiaal. Twee leerlingen ziÍtenaalZo'Írpraktijktafel,
die is voorzien van aansluitingen voor gas, water en electriciteit. Met eigen middelen worden
de proeven door eén leerling uitgevoerd, terwijl zijn leerling-collega een verslag van het
geheel schrijft.

In het muzieklokaal staat een groot elektronisch orgel in een hoek opgesteld.
Verder zrjn er veel slaginstrumenten, variërend van triangel tot pauk. Ook hier heeft de leer-
kracht de beschikking over een bandrecorder en een pick-up.

Een specifieke meisjesafdeling is het kooklokaal. Verschillende fornuizen staan opgesteld
in twee lokalen, waarvan het ene ook als was- en het andere als strijklokaal wordt gebruikt.
Verder is er dan nog het handwerklokaal voor meisjes, waar enkele naaimachines staan
opgesteld.

Ongetwijfeld het meest imposante gedeelte van het gebouw is de vleugel, waar de prak-
tijklokalen voor de mannelijke cursisten zich bevinden. Het praktijklokaal voor de automo-
bielcursus doet meer denken aan een zeer goed geoutilleerde garage dan aan een lokaal.
Een brug, uitlijnapparatuur en doormeetapparaat vorïnen onder andere de uitrusting van dit
lokaal. Verder bevinden zich rn deze praktijkvleugel voor jongens een laslokaal en een machi-
naal houtbewerkingslokaal. Last but not least is er dan nog het lokaal voor de metselaars in de
dop. Het gymnastieklokaal is eveneens aangepast aan de eisen van deze tijd.

Woensdag is dus de officiële opening. 's Avonds is er voor de leerlingen een feestavond
die voor een groot deel verzorgdzal worden door een cabaretgezelschap. Donderdagavond
houdt de scholengemeenschap een zogenaamd "Open House". De ouders van de leerlingen
kunnen dan zien in wat voor omgeving hun kinderen les krijgen. Tevens zal er een openbare
les voor de ouders zijn.

De scholengemeenschap zal voorlopig nog geen naam krijgen. Suggesties in die richting
zijn er nog niet geweest. Als alles meezit zalhet gebouw wel worden versierd met een kunst-
werk. Er wordt gedacht aan een carillon in de vorm van bronzen vogels waarin de klokjes
verwerkt zullen worden. Het carillon zou dan moeten worden aangesloten op het orgel in het
muzieklokaal zodat men van hieruit het carillon kan bespelen. Dit zit echter nog in de pen.

Reactie Stichting: er zat in ieder geval muziek in.
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VERKEERSSITUATIE lN DE ADVIESRAAD (9 oktober 1970)

De adviesraad had dinsdagavoncl niet veel moeite met de 17 punten tellende agenda.
Al om negen uur kon de voorzitter dr.rM.M.Otto de vergadering afharneren, nadat hij aan het
begin van de bijeenkomst het overlijden had herdacht van de medewerkers van De Flevolan-
der, Gerard Halfwerk en Jan Nijenhuis. van wie de eerste de adviesraadsvergaderingen altijd
bijwoonde als verslaggever. Naar aanleiding van het verkeersongeluk waarbij beiden betrok-
ken waren, merkte de landdrost op dat men door zijnnjwljze de verkeersveiligheid van zich-
zelf en van anderen zou moeten waarborgen.

De opmerking had eveneens betrekking op de twee onderwerpen, die later aan de orde
zouden komen: de verkeerssituatie op en aan de Oeverloper en bij de kruising Gangboord met
de Schans. Raadslid F.D.van Kuik (PAK) pleitte voor maatregelen bij de laatste en verschei-
dene andere volksvertegenwoordigers hadden vooral kritiek op de situatie bij het kruispunt
De Noord-De Oeverloper. De verdere verkeerssituatie op dit kruispunt zal opnieuw in studie
worden genomen. Dit zegde DAC-lid J.Witteveen tijdens de vergadering van de adviesraad
toe, nadat enkele leden van de raad hadden gewezen op de volgens hen "slecht geordende",
hoogst onduidelijke situatie daar, met name voor de fietsers.

Mevr. B.H.Wooldrik-Holter (PAK) beet de spits af van de critici in de adviesraad.
Zij zei niet te verwachten, dat het oogstverkeer volgend jaar De Oeverloper zou mijden en
pleitte daarom voor het instellen van een verbodsbord voor aanhangwagens. Zij noemde de
kruising van De Noord met De Oeverloper slecht geordend en hoogst onduidelijk, met name
voor de fietsers, die zowel van het fietspad als van de hoofdrijbaan gebruik mogen maken.
Ook attendeerde zlj op de dikke laag split op het kruispunt, dat vaak slippartijen tot gevolg
had.

CCP'er Rook vond dat de verkeersborden te dicht bij de kruising stonden, vond de kruising
onoverzichtelijk en pleitte voor verbodsborden voor fietsers op de hoofdrijbaan.

De heer H.D.Schillhorn van Veen van de VVD zei blij te zijn met de plannen tot aanleg
van speelgelegenheden voor de jeugd in de Oeverloperswijk. Fout vond hij dat op de richting-
aanwijzer naar De Oeverloper Lelystad stond aangegeven in de richting van het centrum, dus
via De Oeverloper.

Ook mevrouw H.C.de Visser-Kuipers (PAK) vond de situatie op het kruispunt onover-
zichtelijk: "Vooral voor de fietsers is het een verwarde situatie". De heer Rook vulde aan:
"Je moet inderdaad wel goed uitkijken, want anders rijden ze je van de sokken".

Het dagelijks adviescollege zal de mogelijkheid onderzoeken waarschuwingsborden
("overstekende kinderen") te plaatsen op de kruising van Het Gangboord met De Schans bij
de scholengemeenschap en mavo in Dronten. Dit na een suggestie van de heer van Kuik, die
over de situatie daar vragen had gesteld, en maatregelen had bepleit. Ook wilde de heer van
Kuik, dat de groenstroken daar omrasterd zouden worden om de scholieren op één plaats te
laten oversteken. DAC-lid J.Witteveen zei hierover:
"Je kunt natuurlijk allerlei maatregelen nemen, maar dat neemt neemt niet weg, dat het gedrag
van de weggebruiker het belangrijkste is. Elk kruispunt is gevaarlijk. Bovendien moeten we
niet de verantwoordelijkheid bij ouders en opvoeders wegnemen, aldus de heer Witteveen
tij dens de adviesraadsvergadering.

Reactie Stichting: waarom doet een dagelijks bestuurder doorgaans moeilijker dan een
raadslid?
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WONINGBOUWVERENIGING 1 3 oktober 1970)

De woningbouwvereniging "Oost Flevoland" hield donderdagavond 8 oktober haar eerste

offrciële jaarverladering in hËt p"arochiehuis te Dronten. Behalve voor leden was de avond

ook vooiniet-ieàen. Do-el van deze eerste vergadering was om nog eens duidelijk het ontstaan

en het doel van de woningbouwverenigingen in het algemeen en voor Dronten in het bijzon-

der naar voren te brengen. Voorts moest het huidige voorlopige bestuur met nog twee mensen

worden uitgebreid.
In zijï openingswoord kon de heer W.Revet slechts een matige opkomst constateren'

Deels was datïolgeis hem te wijten aan de "concurrentie" van de opening van de scholen-

[.À..nr.t àp .n a"..ir uu, het "Ëat uit de boom kijken", 'n typisch Nederlandse eigenschap'
"- ÉU puàt 2 ging de voorzitter in op het ontstaan van de woningbouwverenigingen.

Hrl ging d^aarbrj iértfi naar het einde.van de negentiende eeuw. In deze tijd trachtte men op zo

*,jiíigïog.rijk g.oíJ zoveel mogelijk huizen te bouwen. Bovendien waren de huizen eigen-

dom àn pi.tióutler.n, die 't alleeÀ uit winstoogmerk deden; m.a.w hoge huren'

Het doel van de woningbouwvereniging., *ut nu om de bevolking inspraak te verlenen

in het huizenbouwUet"ia. De"inspraat< UetÉt niet alleen het hele huis op zich, maar ook het

milieu van de straat, van de wijken van de stad. De mens woont waal hij leeft en leeft waar

hij woont.'--J 
De Woningbouwverenigingen kunnen als potentieel opdrachtgever invloed uitoefenenen

op de huizenbouí en zullen di wensen van haar leden daarin tot uiting kunnen komen'

De woningbou*vereniging kan als coördinerende groepering optreden. overigens bestond er

,otg.r* dJ voorzitter gËen"ideale woning, omdat het altijd een compromis zal blijven tussen

wensen en mogelijkheden.
De opric-hting uun de woningbouwvereniging "Ogs,t _Flevoland" 

is voortgekomen uit het

overlegorgaan van àe drie vakceníales (NVV), NKV, CNV). Omdat de Nationale Woning-

.uuà àE göotste algemene woningbouwvereniging is, heeft men zich daarbij aangesloten'

En omdat de toeze[ging van fonlnttllt<e goedkeuring is binnengekomen, kon met nu offi-

ciëel met de vereni-gïng"starten. De contriÈutie is f 6,: per jaar en bij de discussie werd beslo-

ten dat de mensen ,un 6S-plrs f 3,: per jaar hoefden te betalen.

In de discussie werd ook geopperd om de bestaande woningen in de toekomstige gemeente

Dronten over te dragen aan de rioningbouwvereniging, gelijk de wijze, zoals dat in de

Wieringermeer en aË Nop is gebeurdl Nog eens werd.naar voren gebracht {{ de belangrijk-

ste facíiteit, die een lid van aà WgV heeft, de inspraak in het woningbeleid is'

Bij de bestuursverkiezing werd het voorlopige bestuur vastgesteld, te weten mevrouw de

Visser-(uipers en de heren Bruggeman, Jonker, Renes en Revet, terwijl als zesde man de

heer Schokker er bij werd gekozen. Er is nu nog één bestuursplaats open en het liefst zag meï

hierin een vrouwelijk persoon uit Swifterbant'
Tijdens d. ,ondr.aag werd gevraagd hoe het bestuur aan leden dacht te komen? In eerste

instantie het door de leden vragen-van buren en kennissen en voor de rest zouden de leden

wel komen, wanneer het tot concrete plannen komt voor de bouw en toezegging van huizen'



-5-

AFSCHEID VAN NOORT (20 oktober 1970)

In de avonddienst van zondag heeft ds. C.van Noort afscheid genomen van de gereformeerde
Kerk van Dronten. Ds. van Noort. die op 28 september 1965 werd bevestigd en zijn intrede in
Dronten deed. heeft in zrin vijÍjarige Flevolandtijd veel vrienden verworven. Dat bleek ook
zondagavond wel uit het groot aantal genodigden. dat de afscheidsdienst meemaakte.

Thonny Westerhoff bespeelde het orgel tijdens de dienst in De Ark en het kinderkoor
verleende op voortreffelijke wrjze zijn medewerking aan de dienst met enkele liederen.
Het jongenskoor "bood" Ds. van Noort ten afscheid het lied "The Memory of Martin Luther
King" aan. Na afloop vond in een der zalenvan het kerkcentrum een receptie plaats, die op-
nieuw druk bezocht werd en waar ds. van Noort en zijn vrouw door velen werden toegespro-
ken en geschenken in ontvangst mochten nemen.

Inzijn laatste prediking als dominee van de gereformeerde kerk van Dronten, zette de

scheidende predikant uiteen, dat het in de geschiedenis van de kerk niet zo belangrijk is als

een predikant vertrekt. De predikant is slechts een kleine schakel.
Het kerkzijn is niet het werk of de liefhebberrj van iemand, niet van een hobbyist op vroom

niveau, maar het is het werk van de Heer.
Ds. van Noort zei dat hij de boeiende periode van het kerkworden in een nieuwe situatie,

zoals die zich hier in Flevoland heeft voorgedaan en nog doet, voor geen goud in de wereld
had willen missen. Er z\n unieke kansen dichtbij en veraf om meer dan ooit kerk te zljn.
Intussen barst die kerk zelf van de vragen. Alles is tegelijk aan de orde. De samenwerking,
de grenzen van de eigen kerk; de belijdenis van de kerk, de eigen ambtelijke diensten en
gezag. We hebben al onze tijd en aandacht nodig om te weten te komen, wat er aan de hand

is. In de chaos van vragen is het verschrikkelijk belangrijk te weten, waarvoor we alles in
moeten zetien. Hebben we wel het helder inzicht en de fijngevoeligheid om te kunnen
onderscheiden? Hebben we onze antenne wel juist afgericht om een storingvrij beeld te
ontvangen? Het is over deze vraag dat ik onzeker ben. Ik denk b.v. aan de strijd en energie die
het kost om de samenwerking van de kerken tot stand te brengen. "Liefde voor de wereld en
voor de Heer, daar komt het op aan. Ik bid, dat uw liefde steeds weer overvloedig zal zijn",
aldus ds. van Noort in zijn afscheidsgroet.

Talrijk waren de genodigden, die gevolg hadden gegeven om na de avonddienst de

afscheidsreceptie bij te wonen. En bepaald niet alleen genodigden uit de kerkelijke wereld.
Daarvoor was het contact tussen ds. van Noort en de samenleving in Oostelijk Flevoland te
intensief. Men hoeft alleen maar aan de AFOS en de zeskamp te denken.

ln zljn dankwoord zegt ds. van Noort, dat dit afscheid en deze bijeenkomst hem was
meegevallen. "Je ontdekt bij zo'n bijeenkomst, dat er mensen zijn, die niet tot de gerefor-
meerde kerk behoren, maar waar we samen mee in het spoor zifren. Voor ons gereformeerden
hoop ik, dat in mijn periode de grenzen breder zijn geworden. Gelukkig heeft de samenwer-
king van kerken wat wortel gekregen. Toen ik hier in Dronten werd benoemd, had ik me voor-
genomen enige distantie te betrachten. Het is me niet gelukt".

Ds. van Noort bracht verder dank aan het adres van het bestuur van Oostelijk Flevoland;
aan het Afos. Uw ideaal is mijn ideaal. Aan de vrienden van de Rotary en aan de zeskamp-
kameraden. "In de zeskamp heb ik ongelooflijk veel vriendschap en kameraadschap meege-
maakt".

Afscheidswoorden van iemand, die duidelijk meer was in de samenleving van Flevoland
dan predikant van de gereformeerde kerk van Dronten.
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DR. BARNEVELD TE SWIFTERBAI{T (30 oktober 1970)

Dokter C.R.P. Barneveld heeft r.voensdagavond officieel afscheid genomen van Swifterbant,
na ruim zes jaar als arts met dit dorp verbonden te zijn geweest. Honderden "patiënten" maak-
ten van de gelegenheid gebruik om de dokter enerzijds te feliciteren en anderzijds een beetje
droevig te kijken omdat hun dokter het dorp gaat verlaten. Het waren echter niet alleen inwo-
ners van Swifterbant en de buitenwegen die onder Swifterbant vallen, maar ook oud-patiën-
ten, die inmiddels naar elders zijn vertrokken. Een lange rij wachtenden, één moment stonden
ze zelfs buiten de "Kombuis", kwamen de dokter en zijn vrouw en kinderen de hand drukken.

Na de eerste toeloop nam de heer P.G.A. de Lange, in zijn functie als voorzitter van
Dorpsbelangen van Swifterbant het woord. Hij memoreerde dat het ruim zes jaar geleden
was, dat dokter Barneveld zijn praktijk in het barakkenkamp begon. Er woonden toen onge-
veer 200 inwoners in het dorp. "De dokter heeft zo ongeveer 500 babies door zijn handen
laten gaan; voorwaar geen kleinigheid", volgens de heer de Lange. Maar in die tussentrjd zijn
er een boel dingen gebeurd. Dokter Barneveld was éen van de voorvechters voor een herten-
kamp, iets wat ondertussen tot de werklijkheden behoort. "Dokter, u was meer dan alleen
maar een arts. U heeft deze gemeenschap meegeholpen met de opbouw en daarbij de inwo-
ners op voortreffelijk wrjze medisch begeleid", aldus de voorzitter van Dorpsbelangen.
Ook mevrouw Barneveld werd in de huldiging betrokken, daar zij vele verenigingen op
eminente wijze heeft geholpen. Namens de bewoners van Swifterbant mocht de dokter een

wandbord van Makkumer aardewerk in ontvangst nemen. Er was echter één moeilijkheid
verbonden aan dit geschenk: "Door de lange levertijd en de korte tijd van voorbereiding was
het bord nog steeds in Makkum. Maar zo gauw als het komt krijgt hij het alsnog.
Het fotoboek van het lief en leed van Swifterbant gedurende de periode dat dokter Bameveld
er heeft gewerkt was er wel en dat dit bijzonder in de smaak viel bij de familie Barneveld
hoeft geen betoog.

Vervolgens was de beurt aan de zesjarige Marianne van Haperen, die de dokter bloemen
overhandigde. Marianne was de eerste baby die dokter Barneveld in Swifterbant op de wereld
heeft geholpen.

De heer W.R. Donker sprak namens de Kruisverenigingen en de Stichting Gezondheidszorg.
Hij wist dat de dokter een hekel aan toespraken had, maar hij had toch de "brutaliteit" geno-
men om iets tegen de dokter zljn zin te doen. Ook htj sprak zljn waardering uit voor het vele
werk dat dokter Bameveld heeft verricht en hij zei tegen de nieuwe arts dokter van Dam,
dat verbetering van de samenwerking niet nodig was: "Als alles op deze w4ze wordt voort-
gezet dan zijn we zeer content".

De carnavalsvereniging "De Aanleggers" sprak namens hun vorst waardering uit voor de
manier, waarop de dokter zijn werk in Swifterbant heeft verricht. Hij kreeg de versierselen
opgespeld, behorende bij de Orde van verdienste van de "Aanleggers". Een zeldzame onder-
scheiding, die aan weinigen te beurt valt.

Ook de zangvereniging "Echo der golven" en de muziekvereniging "Amor Musae" gaven
acte de présence.

Vele handen werden er vervolgens weer geschud en vele geschenken overhandigd.
Het was een afscheid van een zeer gewaardeerde arts.

Reactie stichtins: zou het Makkumer bord ook ziin afseleverd?
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ADVIESRAAD (6 noveri:ber 1970)

Buiten het scholierenvervoer handelde de adviesraad begin deze week de agenda vlot af.
Bij de mededelingen vroeg de heer A. Kadijk (geref. conc.) of het in de toekomst mogelijk
was of de adviesraadsleden het jaarverslag van de bibliotheken toegezonden konden krijgen.
De heer K. van Aalderen, plv. Landdrost. zou dit doorgeven aan de Stichting Openbare
Bibliotheken, maar dacht wel dat aan deze wens tegemoet kon worden gekomen.

Mevrouw B.H. Wooldrik-Holten (PAK) trachtte van de mededelingen over verkeers-
aangelegenheden gebruik te maken door een serie vragen over het verkeer te stellen.
Zo informeerde ztj over de aanleg van een fietspad langs De West, over het in voorraad
nemen van de meest gebruikte verkeersborden en over maatregelen bij het kruispunt nabij
Biddinghuizen. Ztl pleitte voor verlichting, een onderzoek naar een vrije kruising, het instel-
len van afnemende snelheid en het vervangen van de borden nuÍnmer 9 door borden nuÍnmer
l0 (stopbord).

De voorzitter merkte direct op, dat dit eigenlijk een verkapte rondvraag was en verklaarde
dat het eigenlijk niet mogelijk was zonder onderzoek de vragen te behandelen. Desondanks
trachtte de heer Witteveen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar ook hij raadde
mevrouw Woolderik aan de vragen alsnog schriftehjk in te dienen, hetgeen deze ook aankon-
digde. Mevrouw Wooldrik had btl haar vragen gewezen op het overleg met Zuiderzeewerken
over deze verbetering van genoemde kruising nabij Biddinghuizen. Een overleg, dat al meer
dan een halfjaar geleden had plaatsgevonden, maar tot op heden geen resultaten had opgele-
verd. Het lid van de PAK-fractie stelde ook voor een EHBO-post in de directe nabijheid van
het kruispunt in te richten. De heer Witteveen zaghier weinig heil in. In de eerste plaats
woont de arts van Biddinghuizen bijna net zo ver van het kruispunt als het bedrijf (garage
Kamphuis), waar een EHBO-post zou kunnen worden ondergebracht en bovendien zou dan
iemand in het bedrijf van de heer Kamphuis een EHBO-diploma moeten bezitten.

De mededeling van de landdrost, dat de minister bereid is aanvragen over huursubsidie van
woningen In Flevoland in behandeling te nemen, werd door de heer M.T. MosterÍnan (CCP)
met vreugde begroet en hij complimenteerde de voorzitter met het bereikte resultaat. De heer
Mosterman trachtte ook al via een omweg een onderwerp, dat in de rondvraag thuishoort, aan
de orde te stellen. En wel of de voorzitter hem kon vertellen of de prijzen van de woningen
die particulieren willen kopen, al bekend waren. De heer Otto benadrukte, dat dit beslist geen
eenvoudige zaak is en dat er zeer veel werk verzet moet worden, alvorens een prijs kon
worden bepaald. Bovendien moet de Rijksdienst de goedkeuring van domeinen hebben.
"De verkoop van woningen is bepaald geen artikel, dat over de toonbank gaat", aldus
landdrost Otto.

De heer J. van Woerden (CCP) probeerde bij het punt medewerking bouw tweede p.c.school
te Biddinghuizen gewaar te worden, wanneer het aangekondigde gewijzigde structuurplan
van Biddinghuizen nu eens zou komen en tevens wilde de fractieleider van de CCP weten,
waar de tweede p.c.school in Biddinghuizen zou komen te staan. De voorzitter verklaarde,
dat het gewijzigde structuurplan van Biddinghuizen veel tijd vraagt, maar hij dacht te weten,
dat op niet al te lange termijn een plan tegemoet kan worden gezien.In ieder geval nog voor
de begrotingsbehandeling, aldus de heer Otto, die met geen mogelijkheid kon zeggen,
op welke plaats de tweede p.c.school zal komen te staan.

Reactie Stichting: komkommertiJd troef tot in de herfst.
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SCHOLENPFIOJECT MILIEUVERONTREINIGING (1 3 november í970)

Het natuurbr:schermingsjaar 1970 is ook aan de leerlingen van de derde klassen van de
Copernicusmavo niet ongemerkt voorbijgegaan. Naar aanleiding van de tentoonstelling, die
onlangs in de Meerpaal is gehouden over dit onderwerp, kregen de leerlingen de opdracht om
een werkstuk te maken met als titel:
"Natuur na'70, ook voor Oostelijk Flevoland". De leerlingen konden dit werkstuk geheel
naar eigen inzicht maken. Er waren natuurlijk wel enkele richtlijnen gegeven om het werkstuk
betrekking te laten hebben op de natuur en op alles wat zich daar omheen afspeelt. Om het
voor buitenstaanders leesbaar te maken moest er met plaatjes, foto's en illustraties worden
gewerkt. Voor elk onderwerp werd een nieuw hoofdstuk gemaakt, zodat de werkstukken
bijzonder overzichtelijk werden.

Enige onderwerpen waarover werd geschreven waren onder andere: Op welke manier
wordt de natuur vernietigd en op welke manier gebeurt dit in Oostelijk Flevoland?
Wat doet men om het te voorkomen? Hoe zou men het kunnen verminderen? Wat doet men
om de polder leefbaar te maken en wat hebben wij van de kippenfokkers op de Veluwe te
verwachten?

Van de verschillende werkstukken die we in handen kregen waren een paar dingen zeer
opmerkelijk. Alle leerlingen waren het er over eens dat er op het ogenblik een onhoudbare
situatie bestaat in verband met de voortschrijdende lucht-ennatuurverontreiniging. De nood-
zaakvan bossen en schoon water werd door geen enkele leerling onderkend en allen vonden
dat er iets gedaan moest worden.

De industrie blijkt de grote boosdoener te wezen. Een meisje schrijft hierover: "De natuur
wordt vernietigd door de mens. Een belangrijke bezigheid van de mens is wel de industrie.
De industrie op zich zelf is wel goed, maar bij de produkten, die er gemaakt worden, blijven
de resten over. Deze resten worden in een dichtstbijzijnde rivier of water geloosd, tengevolge
waarvan de dieren en planten in en brj dat water dood gaan of wegtrekken".

Ook aan de luchtverontreiniging door middel van gassen wordt veel aandacht geschonken.
Een meisje vindt dat de Hoogovens in lJmuiden het wel erg bont maken. Zlj vindt eveneens
dat de zwanen in het Veluwemeer schade aanrichten. "In het Veluwemeer ztjner te veel aan
zwanen die veel vederkruid opeten, dat ook voedsel is voor veel andere dieren. Om het te ver-
minderen zouden ze vele zvvanen door het land kunnen verspreiden. Of, als er dan nog teveel
zouden zijn een deel kunnen doodschieten. "Goed, we weten nu dat zelfs de elegante rwaan
schadelijk is".

Maar ook de wasmiddelen worden uitvoering onder de loep genomen. Dit schrijft een
jongen over huisvrouwen: " Maar een andere verontreiniger van water is natuurlijk ook de
huisvrouw. Al die afwasmiddelen en middelen om wasgoed schoon te maken zijn natuurlijk
ook schadelijk voor het leven in het water".

"Ook Oostelijk Flevoland wordt vervuild; onder andere het Veluwemeer. Twee jaar
geleden konden we er nog zwemmen, miur nu? De dode vissen drijven er in. Papier ligt
overal op 't strand en 't afval van de kippenslachterijen zit er in. Het water is te vies om er in
te zwemmen. Maar ook in Dronten, onder andere voor de Meerpaal bij de fietsenstalling is
het 'n smeerboel. Allemaal papier, sinaasappelschillen. Iedereen gooit er maar wat neer, waar
het lust naar heeft. Het Ruim, dus voor de winkels, is het al net zo".

Dit was slechts een kleine greep uit de werkstukken die de leerlingen van de derde klas
hebben gemaakt. We geloven, dat de heer Den Braven, initiatiefnemer en leraar aan de
Copemicusmavo, een goede greep heeft gedaan om de kinderen met de problemen van de
milieuverontreiniging te confronteren. Velen gaan hier te achteloos aan voorbij.

Reactie Stichting: over zwerfvuil breek je ook nu nog je nek.
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ZESKAMPSHOW OP TV (í7 november 1970)

Gisteravond is in het theater van De Meerpaal de 25 minuten durende op film opgenomen
show van Dronten aan de medewerkers getoond. Het was de première van deze kleurenfilm,
die tot stand is gekomen onder regie van Didier van Koekenberg naar ideeën van de zeskamp-
commissie Dronten. Evenals brj de eerste show was Bert Hoogeveen coach van de show-
ploeg. De film van Dronten komt samen met die van Helmond zaterdagavond op het
TV-scherm.

Dronten en Helmond, eerste en tweede prijswinnaar van de zeskampshow 1969-1910,
gaan in de finale nogmaals elkaars krachten op het gebied van de lichte muze meten.

De filmbeelden zijn vastgelegd door Jan Huyskens, het geluid door futa Huyskens.
De productie is van Bernard Prins. Didier van Koekenberg had de regie van Dronten en Wim
van Schaick die van Helmond.

De NCRV-gids schrijft over de Dronter show onder de kop: "Presentatie van pioniers" het
volgende:

"In de film over Dronten heeft men zich niet alleen tot de stad, maar ook tot de polder
bepaald, omdat Dronten daar nu eenmaal onlosmakelijk mee is verbonden. De meters film die
door cameraman Jan Huyskens zijn verschoten in de Flevopolder zijn praktisch en bij de door
Rob Klein verrichte montage van de film zullen ongetwijfeld Rob's wenkbrauwen af en toe
zijn omhooggeschoten, maar dat lag niet aan de vele meters film, maar aan sommige beelden
daarvan.

Een landbouwmachine mag dan in een polder worden gezien als een normaal stuk (al is het
dan een groot stuk) gereedschap, Inaar de letterlijk en figuurlijk verpletterende manier waarop
het in deze film wordt gebruikt, is nogal verrassend.

Regisseur Van Koekenberg en producer Bernard Prins kregen bij het maken van deze film
de hulp van twee Drontenaren: Bert Hoogeveen (directeur van het bekende centrum
"De Meerpaal") en Piet van de Pol. Men zal veel muziek horen in dit prograÍnÍna, o.a. een
boerenkapel en een harmonie zullen op diverse plaatsen in de Flevopolder zijnte zien en te
horen. Ook koorzang en accordeongeluiden en ballet ontbreken niet in deze film.

Behalve in De Meerpaal werd er o.a. gefilmd in de (nog steeds in aanbouw zijnde) Flevohof,
langs de dijken, op het water, vanuit de lucht, in de polder en in de Flevocentrale.

Vijfentwintig minuten lang krijgt men beelden van Drontenaren en andere polderbewoners
die door middel van deze film de rest van Nederland willen laten kennismaken met de Flevo-
polder, op een manier, die "anders dan anders" en "speels" kan worden genoemd, maar dat
kan toegeschreven worden aan de pioniersgeest van de bewoners van deze polder".

Gisteravond mocht landdrost dr. Otto uit handen van de heer D. van Bommel van de
NCRV-televisie de eerste prijs in ontvangst nemen. Namens de Zeskampcommissie Dronten
bood voorzitter, de heer S.J. Bleeker de NCRV een grote foto aan, genomen tijdens de NCRV-
-TV-opnamen van het eerste programma in de Dronter Meerpaal. Een geschenk, waarmee de
NCRV-afgevaardigde n zeer verheugd waren.

Naast de sho'*film werd maandagavond ook de première vertoond van een film met
samenvattingen van de zeskampsportwedstrijden van het afgelopen seizoen, waarin de ploeg
van Dronten met zoveel succes was opgetreden.

Reactie Stichting: als iemand toevallig-(qeq kopie van) deze film in zijn / haar bezit heeft
- je weet maar nooit - bel dan even.
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PER'ONEEL VOOR GEMEENTE DRONTEN 27 november 1970)

De heer F.D. van Kuik (PAK) heeft de landdrost schriftelijk vragen gesteld inzake de
overgang van personeel van het Openbaar Lichaam "ZIJP" naar een eventueel te vormen
gemeente Dronten. "Kunt u meedelen of er reeds besluiten zijn genomen met betrekking tot
personeelsleden van het Openbaar Lichaam ZIJP. dre overgaan in dienst van de gemeente
Dronten? Zo ja, kunt u dan meedelen wanneer een dergehjk besluit zal worden genomen;
wordt een dergelijk besluit genomen na overleg met de adviesraad? Kunt u meedelen wanneer
en op welke wijze het personeel van het Openbaar Lichaam bekend gemaakt zal worden met
het feit dat men al of niet over gaat naar de gemeente Dronten? Stelt u zich voor om in over-
leg te treden met betrokkenen en / of hun organisaties, alvorens een besluit te nemen?
En tenslotte: kunt u meedelen of het personeel de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan
tegen een besluitl Zo ja, bij wie? Aldus de vragen van de heer Van Kuik, die nog opmerkt,
dat hij duidelijkheid in deze zaken in het belang acht van zowel het personeel als de gemeente
Dronten.

Landdrost Otto heeft deze vragen, in overeenstemming met het gevoelen van het dagelijks
adviescollege. als volgt beantwoord:
l. De door u bedoelde besluiten zijn niet genomen.
2. Artikel l9 van het ontwerp van wet tot instelling van een gemeente Dronten luidt:

1. De landdrost van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders" bepaalt tijdig,
de betrokkenen gehoord en in overeenstemming met het dagelijks adviescollege,
welke in dienst van het openbaar lichaam werkende ambtenaren naar de gemeente Dronten
zullen overgaan. Deze ambtenaren worden van de dag van inwerkingstelling dezer wet
af geacht in dezelfde rang, met dezelfde bezoldiging en ook overigens op dezelfde voet
in dienst Íe zijn van de gemeente Dronten.

2. in de gevallen, waarin tussen de landdrost en het dagelijks adviescollege geen over-
eenstemming wordt bereikt, beslissen Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Eerst wanneer dit artikel, al dan niet belangrijk gewijzigd, kracht van wet zal hebben
verkregen, zullen rechtsgeldige besluiten tot aanwijzing van de ambtenaren van de
gemeente Dronten worden genomen. De besluiten tot aanwijzing van de ambtenaren
zullen moeten worden genomen in overeenstemming met het dagelijks adviescollege.
Het ligt derhalve niet in het voomemen de adviesraad in de procedure te betrekken.
Gelet op de aard van de te nemen besluiten wordt dit ook niet gewenst geacht. Wel tigt
het in de bedoeling de adviesraad in kennis te stellen van de gedachte personeelsformatie
van de secretarie en de dienst publieke werken (aantal afdelingen en het rangenstelsel,
zonder vermelding van namen van de betreffende personeelsleden).

3. Definitieve uitspraken zullen eerst kunnen worden gedaan, wanneer deze berusten op
een een wet. In een eerder stadium kunnen wel voorlopige uitspraken worden gedaan en
afspraken worden gemaakt. Het ligt ook wel in het voornemen dit te doen, zodra meer
duidelijkheid bestaat dan thans het geval is over de termijn waarbinnen de instelling van
de gemeente mag worden verwacht. Uiteraard zal met de betrokkenen overleg worden
gepleegd over hun eventuele aanwijzing tot ambtenaar der gemeente Dronten.
Organisaties zullen niet in dit persoonlijke overleg worden betrokken, teru\ de betref-
fende ambtenaar zich op zijn initiatief vanwege een ambtenaren-organisatie doet bijstaan.

4. Betrokkenen zullen tegen een besluit tot aanwijzing tot ambtenaar van de gemeente
Dronten in beroep kunnen gaan bij het Ambtenarengerecht te Zwolle."
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WET GEMEENTE DRONTEN lN TWEEDE KAMER (4 december í970)

De wet over de instelling van de gemeente Dronten komt op korte termijn in de Kamer.
De wet is op de lijst van de tien wetten met de hoogste prioriteit geplaatst, zodat verzekerd is,
dat de wet nog door dit zittend kabinet zal worden behandeld. Dit deelde de heer W. Revet
(PAK) mee. naar aanleiding van de mededeling over het ontvangen van een verslag van een
mondeling overleg, dat de Minister van Binnenlandse Zaken op 11 november over het wets-
ontwerp tot instelling van de gemeente Dronten heeft gevoerd met de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer. De heer Revet zei zijn inlichtingen te hebben van
geestverwanten in de Kamer.

Het verslag luidt als volgt:
"Anders dan de Commissie blijkens haar eindverslag, achtte de bewindsman de openbare
beraadslaging nog niet genoegzaam voorbereid, zolang niet voldoende duidelijkheid verschaft
zou zljn over de standpunten in de commissie ten aanzien van de in memorie van antwoord
opgesomde vijf punten, welke de bewindsman van belang achtte voor de beoordeling van het
vraagstuk van de provinciale indeling van Dronten. Vanuit de Commissie werden opnieuw de
volgende standpunten kenbaar gemaakt:

Blijkens de uiteenzetting van met name de Adviesraad van het openbaar lichaam "Zuidelijke
IJsselmeerpolders" tilt de plaatselijke bevolking aan het nog niet aan de Staten-verkiezingen
kunnen meedoen en het daardoor nog niet kunnen beinvloeden van de samenstelling van de
Eerste Kamer niet zo z;taar, dat daarom thans reeds overgegaan zou moeten worden tot een
voorlopige provinciale indeling waartegen ernstige bezwaren bestaan. Om deze reden ook
werd de noodzaak aanwezig geacht het additionele artikel VII van de Grondwet te hanteren.
Desgevraagd verklaarde de bewindsman rn zijn memorie van antwoord niet te hebben willen
betogen, dat vermeld additioneel Grondwetsartikel staatsnoodrecht of enige andere vorÍn van
noodrecht zou regelen.

Vanuit de Commissie werd vervolgens opgemerkt, dat nog geenszins vaststond dat de
toekomstige bestemming van het overige deel van Oostelijke Flevoland (met name Lelystad),
Zuidelijk Flevoland en de Markerwaard een geheel andere zou zijndan die van Dronten.
De overlandverbindingen van Dronten met Noord-Holland zijn thans nog zeer moeilijk, doch
waÍrneer bedoelde verbindingen eenmaal tot stand zijn gebracht, zou Dronten zich zeer wel in
sterkere mate op Noord-Holland dan op Gelderland kunnen gaan oriënteren. In vergelijking
met de Noordoostpolder, die een afgerond geheel vormt, is Dronten - zo werd in dit verband
nog opgemerkt - slechts een halve polder.

Eveneens herhaald werd de in het voorlopige verslag reeds geuite scepsis aan de "voor-
lopigheid" van een provinciale indeling thans. Tenslotte werd aan het in het voorlopig verslag
gesignaleerde verschil herinnerd tussen de Kamer van heden met die van tien jaar geleden,
toen de provinciale indeling van de Noordoostpolder aan de orde was.

Reactie Stichting: ook toen al gold, dat omgang met profeten wijs maakt.
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GEEN PRIVILEGES (11 december 1970)

De privileges die hoogwaardigheidsbekleders in vroeger dagen nog wel eens hadden schijnen
zo langzamerhand tot het verleden te behoren. Deze privileges namen in omvang toe naar-
mate de functie van de betreffende persoon hoger werd. In Dronten is echter onlangs vast
komen te staan dat deze traditie in Oostelijk Flevoland tot het verleden behoort. Wat is name-
lijk het geval? De pastoors hebben een vergunning om met hun auto gebruik te maken van het
voetpad dat tussen de bibliotheek en de RK-kerk loopt. Deze vergunning is verleend door het
Openbaar Lichaam. De bisschop van Myra, beter bekend als Sint Nicolaas, leefde in de veron-
derstelling, dat als pastoors van deze weg gebruik mochten maken, een bisschop er zeker op
mocht rijden met een auto. Het pakte echter enigszins anders uit, want de sterke arm greep in
en gaf de automobilist van de auto waarin de Sint zich bevond een bonnetje vanwege een
geconstateerde verkeersovertreding. Zelfs bisschoppen dienen zich aan de verkeersregels te
houden.

fre
Aan de Schans in Dronten staat een telefooncentrale, een gezondheidscentrum en is onlangs

een apotheek gebouwd. In aanbouw is het postkantoor en woensdag is de eerste paal voor het
politiebureau geslagen. Tip voor de stedebouwkundigen: er is nog plaats voor een raadhuis.

Prioriteit.
We komen langzaam maar zeker in de fase, dat Dronten een gemeente gaat worden.

Als we de berichten uit politieke kringen mogen geloven, - en waarom ook niet - dat zal dit
kabinet de wet op het instellen van de gemeente Dronten nog in behandeling nemen. De wet
is namelijk op een lijst met de hoogste prioriteit geplaatst. Ondanks deze wetenschap weet
nog niemand op welke datum de gemeente Dronten een feit zal zljn. Er worden wel allerlei
gissingen gedaan, waarbij de datum 1 juli 1971 het meest wordt genoemd. We wachten nog
maar even af.

Fabelties.
Afwachten is het ook geblazen wat betreft de benoeming van de burgemeester voor de straks

in te stellen gemeente Dronten. De politieke partijen van Flevoland gaan zich er nu langzamer-
hand over beraden. Men gaat bepaalde eisen stellen en er worden hier en daar zelfs al namen
genoemd. Zover willen wij niet gaan, want per slot van rekening is de vacature van burge-
meester van Dronten op dit moment nog niet opengesteld. Vandaar dat alle nÍImen van kandi-
daten die nu al door Flevoland circuleren, naar het rijk van de Fabeltjeskrant verwezen
moeten worden.

Witte raaf.
Aan welke eisen zal nu straks de eerste burgemeester van Dronten moeten voldoen?

We willen er enkele noemen. Een lijst, die door u ongetwijfeld nog zal kunnen worden aange-
vuld. En niemand zal u tegenhouden. De voor de gemeente Dronten te benoemen burgemees-
ter dient jongte zljn; energiek; dynamisch; een manager; liefst niet aan politieke partijen
gebonden; dient sportief te zijn; van het camavalsfeest te houden; culturele belangstelling te
hebben (per slot van rekening hebben we De Meerpaal); hij dient goede connecties te hebben
in Den Haag; hij mag lid van de Tweede Kamer te zljn, maar dient daarvoor wel bij zijn
benoeming te bedanken. H1j dient uiteraard met bestuurlijke zakengoed op de hoogte te zljn,
zodat hij niet alles aan de gemeente-secretaris behoeft over te laten; hij dient behoorlijk
verstand te hebben van stedebouw- en verkeersaangelegenheden en last but not least dient hij
een aantrekkelijke en lieve vrouw mee naar Dronten te nemen. Waarmee we maar zeggen
willen.....
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Het PAK-Dronten heeft in een schrijven aan de directeur van de Rijksdienst voor de

IJsselmeerpolders gereageerd op de bestemmingsplannen "Dronten-zuid-oost", "Dronten-
industrieterrein" en "Swifterbant". Uit de plannen blijkt, dat de geprojecteerde uitbreiding van
Dronten-noord zoveel overeenkomsten vertoont met de bestaande Oeverloper-Gruttowijk, dat
de kenmerken van genoemde wijk herhaald worden (eentonigheid, gebrek aan speelruimte,
weinig privacy, te weinig groen). Kortom: een duplicaat van gemiste kansen, aldus het PAK-
Dronten, dat de directeur van de Rijksdienst in overweging geeft, alvorens het bestemmings-
plan voor de nieuw te bouwen woningen in Dronten-noord wordt vastgesteld, een enquëte in
te stellen onder de huidige bewoners, waarbij naar hun ervaringen en verlangens ten aanzien
van de woning en de buurt wordt gevraagd. "Ook nu weer biedt het ontworpen stratenplan de
bewoners geen mogelijkheden om wat aantrekkelijker woonvorÍnen te ontwikkelen, omdat er
geen vrijheid is wat betreft de situering van de bouwblokken", aldus het PAK-Dronten, vol-
gens wie het mogelijk moet zijn binnen dit stratenplan een grotere flexibiliteit tot stand te
brengen door toepassing van artikel II van de Wet op de ruimtelijke ordening. Derhalve acht
het PAK het juister om de bestemming van het gebied Dronten-noord-oost te wijzigen in een
gebied waar slechts de woondichtheid is bepaald en de bestemming niet verder uit ie werken
(aangeven en vastleggen woonblokken). Dit kan de toekomstige bewoners meer mogelijk-
heden geven en bovendien zou de wijk aan een te bouwen woningtype aangepast kunnen
worden. Ditzelfde geldt onverkort voor het bestemmingsplan "Swifterbant", voor het gedeelte
tussen de huidige Biddingweg en het industrieterrein. Dit geldt uiteraard niet voor dat gedeel-
te dat nog door de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders wordt ontwikkeld en bebouwd voor
de instelling van de gemeente. Het valt te verwachten, dat de bevolkingsopbouw in de dorpen
reeds nu aanleiding geeft tot het bouwen van bejaardenwoningen en het reserveren van een
terrein voor een bejaardentehuis. Het Pak vindt het een noodzaak, datdeze reeds thans in de
huidige bestemmingsplannen worden opgenomen, daarbij uitgaande van een gunstige ligging
ten opzichte van de dorpscentra. Voor Dronten acht men het gebied met de bestemming
"openbaar groen" achter De Dukdalf voor een dergelijk doel geschikt. Voor bewoonbaarheid
en recreatie in de onmiddellijke omgeving acht het PAK het van groot belang, dat de
bestaande groenstroken zoveel mogelijk in tact blijven, waardoor gebieden achter deze
gordels voor woondoeleinden in aanmerking komen.

Hoeksteen Swifterbant.

Swifterbants unieke kerkcentrum "De Hoeksteen" heeft bij de opening zaterdagmiddag
een stroom van geschenken in ontvangst mogen nemen. Cadeaus van de bedrijven, die aan de
totstandkoming van het gebouw hebben meegewerkt, maar ook geschenken van het vereni-
gingsleven van Swifterbant. Een duidelijke manifestatie van eensgezindheid. De algemene
vrouwenvereniging Taveno schonk een geappliceerd wandkleed àet daarop afgebeild de
wordingsgeschiedenis van Flevoland en Swifterbant. Een creatief stu§e werk, dat een ere-
plaats in het Flevo-joumaal krijgt.
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TERUGBLIK OP 1970 (29 december 1970)

Weet u het allemaal nog wel? Al het nieuws dat het nu bijna voorbije jaar' 1970 op u af
kwam? Goed nieuws, minder goed nieuws en slecht nieuws. Ontelbare berichten, die wij in
het jaar 1970 onder uw aandacht brachten. Op deze pagina een greep uit de vele kolommen
nieuws, dat u onder ogen kreeg. Vanzelfsprekend geen volledige opsommingen', maar meer
het vermelden van de voornaamste feiten. Ongetwijfeld zult u met ons zeggen: oh ja, dat is in
1970 gebeurd.

HeÍ zal u niet verbazen dat we met de zeskamp beginnen. Het was per slot van rekening
hèt gebeuren in Flevoland. Dat begon al op zaterdag 3 januari toen de sportploeg van Dronten
in Doetinchem heel Nederland liet zien, waartoe we in staat waren. Door de successen mocht
de sportploeg deelnemen aan het internationale steden-toernooi "Spel zonder grenzen".

Op lZjanuari trokken bijna honderd Flevolanders naar het congrescentrum in het Jaar-
beursgebouw te Utrecht om er hun TV-debuut te maken. De show zaÍ zo voortreffelijk in el-
kaar, dat Dronten op de eerste plaats eindigde.

Aanwinsten waren de tennisbaan van Swifterbant en het sportcomplex van Biddinghuizen,
die met de nodige feestelijkheden in gebruik werden genomen. Feestelijk ging het ook toe bij
de ingebruikneming van het zwembad in Dronten. Er waren meer dan 100.000 getelde zwem-
lustigen in 1970 in het bad van Dronten.

Op 12 december werd het kerkcentrum van Swifterbant in gebruik genomen en een week
later de uitbreiding van "De Voorhof in Biddinghuizen.

Op woensdag 15 juli "kraakte" minister Bakker van Verkeer en Waterstaat de Ketelbrug,
waardoor de verbinding tussen Flevoland en de NOP tot stand kwam.

Geprotesteerd werd er volop in 1970. Onder meer tegen de plannen tot inrichting van mi-
litaire oefenterreinen (schiettenein) in Flevoland. De fruittelers trokken zelfs naar Den Haag
om de minister van Landbouw kenbaar te maken, dat de fruitteelt tenonder gaat aanhet "EÉG-
gedonder". In Dronten lieten de bewoners van de Oeverloper het niet bij woorden alleen, maar
schilderden zelf hetzebrapad waaryoor zij reeds vele malen een verzoek hadden ingediend.

Groot, veel te groot was het aantal verkeersongevallen in 1970 op de wegen van Flevoland.
Het waren de verdrietige berichten, waarvan we elk jaar weer hopen , dat ze minder worden,
maar helaas.....

Aanwinst was het scheepsarcheologisch museum in Ketelhaven.
De jeugdzaken hadden ook het afgelopen jaar weer volop de aandacht van het publiek.

Naast de vele activiteiten, die er tijdens feestdagen en kindervakantiebestedinsgsweken wer-
den georganiseerd voor de jongste jeugd, waren het de oudere jongeren die bepaalde wensen
kenbaar maakten. Een van deze wensen was het maken van een bar in de Cleo-zaal, iets wat
op 20 november was gerealiseerd. Bijna het hele jaar werd er gediscussieerd over de jeugd-
nota, die er dan ook kwam en zelfs meer, te weten in de stichting jeugdzaken.

Men was actief en organiseerde acties voor Peru en Pakistan en op 4 mei werd na de
dodenherdenking een voettocht door Dronten gehouden, waarbij de deelnemers met elkaar
discussieerden over vragen als: Wat hebben we met de vrijheid gedaan, en zijn we wel vrij?
Aan de voettocht werd ook deelgenomen door kolonel N. Thomas, luchtmacht-attaché ua, de
USA.

Dat alles gebeurde in 1970. Maar er gebeurde zoveel meer. Zoals het voederen van de dieren
in de wintermaand januari. De gezamenlijke viering van de drie landbouworganisaties.
De opening van de nieuwe brandweergarage in Dronten, de discussies over het scholieren-
vervoer. Oprichting van de raad van kerken. De verpachting op I juli en de vervuiling van het
Veluwemeer. De openstelling van de benzinepompen in Dronten. De zoveelste ploegkam-
pioenschappen en clubkampioenschappen in Flevoland.

Afscheid tn 1970 namen we van pastoor B.G. Eysink, die tot deken van Enschede werd
benoemd; van dokter C. Barneveld, arts van Swifterbant; van zeskampdominee C. van Noort,
die Dronten ging verlaten. En tot slot nemen we met z'n allen afscheid van 1970.

Reactie Stichting: Valt het u ook op. dat veel van toen ook nu actueel is?


