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Ontwikkeling Flevoland (5 januari l97l).
".Wanneer we rond de jaarwisseling de ontwikkeling in Flevoland trachten te overzien,
dan blijkt dat we volop bezig zijn afscheid te nemen van een deel van ons werk in
Oostelijk Flevoland. Vrijwel alle grond in deze polder werd in 1970 in cultuur
genomen, de uitgifte van landbouwbedrijven nadert de Knardijk en het afscheid van
Dronten staat voor de deur. Met zorg gereedgemaakte gronden, bossen, wegen, straten
en gebouwen, zullen in andere handen overgaan. Daardoor valt een deel van ons werk
weg, maar- en dat is typerend voor onze dienst- een nieuwe, mogelijk nog bredere taak
wacht ons in Zuidelijk Flevoland", aldus dr. W.M. Otto, directeur van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders in zijn soort nieuwjaarsboodschap in "Cultuurrijp ", het
personeelsorgaan van genoemde Rijksdienst.
"Melding wordt gemaakt van het in 1970 gereedkomen van de prachtige brug over het
Ketelmeer, waardoor Flevoland met de Noordoostpolder werd verbonden en beide
polders doorgangsgebieden werden voor verkeer tussen Noord- en Midden Nederland.
In de komende jaren zal deze situatie steeds sterker zijn stempel op de ontwikkeling
van Flevoland en op ons werk gaan drukken. De tijd dat wij achter de hoge dijken van
de polder in een afgelegen gebied in stilte ons werk deden, is definitief voorbij. Onze
greppelfrezen rukken op in de richting van Amsterdam, onze tractoren en maaidorsers
rijden op drukke verkeerswegen, de vestiging van industrie en diensten vraagt veel
aandacht en inspanning, onze "handel" in recreatieprojecten neemt snel toe,
hoogspanningsleidingen worden een vertrouwd beeld in het polderlandschap".

Wisentweg (5 januari 1971).
De heer J.C. Gehrels heeft namens de CCP-fractie onlangs vragen gesteld over de

Wisentweg en in het bijzonder over het stuk, gelegen tussen de CHLS en De West. Hij
vroeg of er zodanige maatregelen konden worden getroffen, dat:
a. de op- en afritten van de brug in de Wisentweg te Dronten van een dubbele

rijbaan worden voorzien;
b. langs de op- en afritten van deze brug een fietspad wordt aangelegd, dat

aansluiting geeft, enerzijds op 't fietspad langs De West en anderzijds op de in
aanleg zijnde fietspaden in 't Wisentbos.

Hij lichtte dit als volgt toe: "Na de uitgifte van de boerderijen aan de Wisentweg en
enkele aan de Rendierweg zin er vele gezinnen met schoolgaande kinderen komen
wonen. Ook aan de Drieslag wonen 21 schoolgaande kinderen. Deze kinderen moeten
allen over de Wisentweg naar het dorp, via de brug over De Lage Vaart. Zowel de
oprit als de afrit bestaan uit een enkele rijbaan, voorzien van klinkers; bovendien ligt de
wegverharding hoger dan de bermen, die zouden moeten aansluiten. Hierdoor is een
zeer geyaarlijke situatie ontstaan.
Het autoverkeer is intensief, omdat een groot gedeelte van de K-sectie via deze brug
van en naar het dorp gaat; bovendien gaat alle verkeer van en naar de CHLS over deze
brug. In het zomerseizoen is het fietsverkeer vooral zeer intensief, omdat er velen
vanuit Swifterbant naar het zwembad gaan. Ook het Wisentbos trekt veel fietsende
toeristen".
De landdrost heeft aan de hand van de door het hoofd van de dienst der Ztiderzee-
werken verstrekte inlichtingen, de vragen als volgt beantwoord: "Gelet op de ontwik-
kelingen van het verkeer als gevolg van de aanwezigheid van de CHLS en van het
recreatiegebied "het Wisentbos", wordt thans door de dienst der Zuiderzeewerken een
plan uitgewerkt om de V/isentweg van De West tot de hoofdingang van het Wisentbos
te verbreden en te brengen op zes meter en om langs deze weg van De West tot de



CHLS een fietspad aan te leggen. Deze werken zullen door de dienst der Zurderzee-
werken worden uitgevoerd in de loop van L971, indien de nodige geldmiddelen
beschikbaar zijn".

Nieuwjaarstoespraak (8 januari 197 l).
Bij het begin van de adviesraadvergadering in het raadhuis te Dronten heeft landdrost
Dr. W.J. Otto traditiegetrouw zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. }{et zal de laatste van
de heer Otto geweest zijn als voozitter van de adviesraad in verband met de
instelling van de gemeente Dronten, die, zoals hij zelf inzijn rede opmerkte, op l janu-
ari L972 geboren zal worden.
De problemen rond de instelling van de gemeente Dronten kregen in de nieuwjaars-
toespraak ruime aandacht. Ook memoreerde de landdrost de ontwikkelingen in 1970 in
Flevoland en met name in het gebied Dronten.
"197A is voor wat betreft de bestuurlijke ontwikkeling in de Zuidelijke IJsselmeer-
polders een belangwekkend jaar geweest. Immers, in dat jaar is de instelling van de
gemeente Dronten en de al dan niet provinciale indeling van de gemeente regelmatig
in discussie geweest, niet alleen in de vergaderingen van de raad, doch ook daarbuiten.
Ik behoef slechts in herinnering te brengen de op 4 maart in Den Haag gehouden open-
bare hoorzitting van de vaste commissie voor binnenlandse zaken uit de Tweede
Kamer. Voorts ook het bezoek, dat minister Beernink van binnenlandse zaken op 23
maafi aan Dronten heeft gebracht om met de raad van gedachten te wisselen over de
problematiek rond het wetsontwerp tot instelling van de gemeente.
De tijdens de hearing aan het licht getreden eenheid in opvatting bij de bevolking ten
aanzien van de provinciale indeling van de gemeente heeft grote indruk gemaakt. Het
steeds maar weer als eenheid ten aanzien van dit punt naar buiten optreden is
ongetwijfeld van bijzondere invloed geweest op de standpuntbepaling door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Wanneer het wetsontwerp ook daadwerkelijk tot wet wordt
verheven, zal zich de unieke situatie voordoen, dat een gemeente wordt ingesteld, welke
niet provinciaal is ingedeeld. De betekenis hiervan is vooral gelegen in de mogelijk-
heid, die hiermede is opengehouden voor de gemeente Dronten, om ook in de toekomst
bij de ontwikkeling van Flevoland als geheel betrokken te worden.
Het is te hopen, dat het wetsontwerp nu, na gedegen voorbereiding van de behandeling
in de Tweede Kamer, vlot door de Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt aanvaard.
Wanneer deze hoop in vervullinggaat en de wet tot instelling van de gemeente Dronten
uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar het Staatsblad zal bereiken, mag
- onvoorziene omstandigheden voorbehouden - 1 januari 1972 als een waarschijnlijke
geboortedatum van de gemeente worden genoemd.
Tussen het tijdstip van het afkondigen van de wet en die van de instelling van de
gemeente moet immers een periode van 5 à 6 maanden worden uitgetrokken voor de
verkiezing van de raad der gemeente Dronten. Eerst na deze verkiezingzal de minister
van binnenlandse zaken, overeenkomstig zijn toezegging, met de raadsleden kunnen
overleggen op welke datum de gemeente een feit zal dienen te zijn.
Vooruitlopend op deze ontwikkeling wordt inmiddels in nauw overleg met het dagelijks
adviescollege, de komst van de gemeente voorbereid, voor zoyer dit in bestuurlijk en
administratief opzicht mogelijk is.

Van tijd tot tijd zal de raad daarin worden betrokken, zoals nog hedenavond het geval
is inzake het aantrekken van een directeur van gemeentewerken".
"Per 1 juli j.l. vond weer een belangrijke overdracht in beheer en onderhoud van rijks-
eigendommen plaats, zodaÍ ook met deze objecten weer de nodige ervaring kan worden



opgedaan. Hopelijk kunnen nog voor de instelling van de gemeente alle thans
in beheer en onderhoud overgedragen objecten ook in eigendom worden overgedragen,
evenals de nodige bouwgrond, opdat het gemeentebestuur een in alle opzichten
slagvaardig beleid kan voeren. Met name op het gebied van de woningbouw zal dit
slagvaardige beleid, in nauwe samenwerking met het bestuur van de woningbouw-
vereniging "Oost-Flevoland" moeten worden gevoerd, wil de gemeente Dronten
groeien, zoals in de structuurplannen voor mogelijk wordt gehouden."

Adviesraad (8 januari l97l).
De leden van de adviesraad waren dinsdagavond present op de eerste vergadering in het

nieuwe jaar. Traditiegetrouw hield voorzitter landdrost Dr. W.M. Otto zijn
nieuwjaarstoespraak, waarna de raad lange tijd nodig had om de diverse agendapunten
af te werken. Bezorgdheid was er wel op deze eerste vergadering. De heer P.G.A. de

Lange (CCP) over stagnatie in de woningbouw te Swifterbant, mevrouw B.H.
Wooldrik-Holter (PAK) over het ontbreken van bepaalde EHBO-voorzieningen op
gevaarlijke kruispunten in de polder, de heer W. Revet (PAK) over het uitblijven van
een antwoord van minister Beernink op een vraag van hem over de woningbouwsituatie
bij het instellen van de gemeente Dronten. Bezorgdheid, die gedeeltelijk door de voor-
zitter en de leden van het dagelijks adviescollege, konden worden weggenomen.
Voor de leden van de raad was de voorlopige gedachte personeelsformatie van de

secretarie en van publieke werken van de gemeente Dronten ter rnzage gelegd. De
heren van Vy'oerden en Revet vroegen nadere informatie over de sterkte van het
ambtenarencorps. Dit om bijv. te voorkomen, dat met een te gering of een te zwaat
belast corps gestart wordt in de gemeente Dronten. Plaatsvervangend landdrost, de heer
K. van Aalderen gaf de nodige uitleg en verzekerde dat van hogerhand toezicht wordt
gehouden op de omvang van het apparaa| Bij verdere groei van de gemeente ontstaan
er ook geen problemen, want dan kan het ambtenarencorps worden aangepast.
Naar aanleiding van de mededelingen van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders
over het aantal gereed zijrrde, verhuurde in aanbouw zijnde woningen, alsmede het
aantal bekende woningaanvragen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant per
I oktober 1970, sprak de heer De Lange zijnbezorgdheid uit over het gebrek aan
continurteit in de woningbouw in de beide dorpen Biddinghuizen en Swifterbant. Met
name in laatstgenoemde kern zal op korte termijn een tekort aan woningen ontstaan. De
heer De Lange vond dit een moeilijke situatie voor de industrie en het onderwijs in
Swifterbant. DAC-lid de heer Witteveen deelde in eerste instantie de bezorgdheid van
de heer De Lange, maar van een noodsituatie wilde hij niet spreken. Hij was van
mening, dat er alles aan gedaan moest worden om tot een continuïteit in de woning-
bouw in de toekomstige gemeente Dronten te komen.
Het is geen onwil of onvermogen van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders, maar
het zijn de financiën, die een rol spelen. De heer Witteveen voegde daaraan de mede-
deling toe, dat waarschijnlijk nog dit jaar met de bouw van woningen in de dorpen zal
worden begonnen en dat deze in de eerste helft van 1972 gereed zouden kunnen
komen. De heer Kadijk wilde hierop graag de prognose over het aantal te bouwen wo-
ningen in 1971horen. Voorzitter Dr. Otto moest hierop een antwoord schuldig blijven.
Het wachten is op machtigingen uit Den Haag. De heer Kadijk vroeg daarop wanneer
er iets bekend zal zijn over het aantal te bouwen woningen, dit in de raad zal worden
meegedeeld. De heer De Lange deelde mee op basis van de genoemde cijfers en de
antwoorden bezorgd te blijven. De heer Otto: "Ik deel uw mening niet". Mevrouw
Wooldrik-Holter was geschrokken van het antwoord van het DAC inzake haar verzoek



eenvoudige EHBo-posten of soortgelijke voorzieningen nabij kruispunten op te richten.
Zij was van mening - evenals haar fractiegenoot de heer Revet - dat haar voorstel niet
goed was overgekomen. Zlj pleitte voor het plaatsen van kasten met daarin dekens bij
de gevaarlijkste kruispunten in de polder, om bij ongevallen direct hulp te kunnen bie-
den. De heer M.G.P. van Arendonk zei, dat de directeur van de GGD ook tot de con-
clusie was gekomen, dat opslagplaatsen van materiaal geen betekenis hebben uit een
oogpunt van sterftepreventie. Daarnaast wees hij op het onderzoek naar een beter alar-
meringssysteem, dat er ongetwijfeld in de loop van de jaren zou komen.

Orgelpracticum (22 januari l97l).
Men kan de scholengemeenschap van Dronten van alles verwijten, maar niet, dat er
niets gebeurt. Naast de cursussen lassen, kokken, naaien, Engels, handvaardigheid voor
de landbouwer, ballet, pottebakken, EHBO en pech onderweg, die reeds werden
gegeven in de avonduren, kan er vanaf 1 februari een cursus electronisch orgel gevolgd
worden. Maar liefst 10 orgels staan ter beschikking van de adspirant organisten, die
onder leiding van de bekende organist Pret Zwart uit Kampen de eerste wankele
schreden op het orgelpad gaan wagen.
Iedereen kan in principe terecht op de scholengemeenschap in Dronten voor het leren
bespelen van het elctronische orgel. De lessen daarvoor zullen voor de jeugd op
woensdagmiddag en zaterdagmorgen gegeven worden, terwijl de ouderen op door-de-
weekse dagen in de avonduren terecht kunnen.

Directeur gemeentewerken (5 januari l97l).
De met de instelling in de loop van het jaar l97l naar de gemeente Dronten gepaard
gaande werkzaamheden worden thans door het openbaar lichaam voorbereid. In dit
verband mag voor wai betreft de mogelijke opbouw van de organisatie van de
secretarie en van gemeentewerken worden verwezen naar de betreffende aan de raad
gedane mededeling door het DAC. Het is noodzakelijk, dat in een zo vroeg mogelijk
stadium maatregelen worden genomen ter voorziening van de belangrijke post van
directeur van gemeentewerken van de toekomstige gemeente. Vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de wet tot instelling van de gemeente Dronten ligt het in het
voornemen van de landdrost - geheel in overeenstemming met het gevoelen van het
dagelijks adviescollege - via advertenties in de daartoe geëigende tijdschriften,
sollicitanten op te roepen voor de functie van ambtenaar in algemene dienst bij de
afdeling publieke werken van het openbaar lichaam, die zal worden aangewezen tot
directeur van gemeentewerken. Deze functionaris zou tevens kunnen worden
aangewezen als commandant van de vrijwillige brandweer van de gemeente.
Alvorens aan het vorenstaande uitvoering te geven, zal de landdrost gaarne de
zienswijze vernemen van de adviesraad.
Indien de raad zich met het vorenstaande kan verenigen, ligt het in het voornemen te
gelegener tijd een aanbeveling, vermeldende de namen yan zo mogelijk twee personen,
aan de raad te doen toekomen.

Aantal woningen in de dorpen (5 januari l97l).
De directeur van de Rijksdienst heeft onlangs toezeggingen gedaan in verband met de
woningen in Oostelijk Flevoland. Hij heeft nu reeds de volgende gegevens verstrekt
over 't respectievelijke aantal gereed zijnde, verhuurde, in aanbouw zijnde woningen
(gebouwd door de R.IJ.P.) en het aantal met name bekende woningaanvragen in
Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, per 1 oktober 1970.



Het totaal van de voor bewoning gereed zijnde woningen in de drie voornoemde dorpen

bedraagt 2.260.In Dronten zijn dit er l.I77.In Biddinghuizen 531, terwijl er in
Swifterbant 552 gereed zijn voor bewoning.
Het aantal verhuurde woningen is 2.172. Hiervan staan er l.ll72 in Dronten, 476 tn

Biddinghuizen en 524 in Swifterbant.
Het aantal woningaanvragen bedroeg per 1 oktober 7910:114. Dit is te verdelen in 51

aanvragen voor Dronten, 38 voor Biddinghuizen en 25 voor Swifterbant.

Huisdieren-enquète (29 jan:uari 197 1).

Leeriingen van een van de klassen van de Copernicusmavo-school uit Dronten hebben

een onderzoek ingesteld naar het aantal huisdieren in Dronten. Bij het houden vaÍr zo'fl
enquëte kom je de gekste dingen tegen. Dat hebben enige jongens van de Mavo-school

ook gemerkt. Op de vraag aan een dame, hoeveel huisdieren ze had, antwoordde deze

zonder aarzelen: "vijf stuks, een ouwe en vier jongens.....". Eén inwoner van Dronten

heeft een geit als huisdier, twee hebben een papegaai, één een mus, negenentwintig

Drontenaren houden konijnen en vierenzestig gezinnen in Dronten hebben kanaries. Het

aantal honden in Dronten is 187 en het aarÍal katten 78. Ongeveer tien procent van de

bewoners was op het moment van bezoek niet thuis. De indruk bestaat, dat de

aantallen, met name die van de honden, aan de lage kant is. Sommige inwoners zijn
kennelijk bang geweest voor hondebelasting. De cijfers zijn dus niet helemaal in
overeenstemming met de werkelijkheid. In één geval werd duidelijk geconstateerd, dat

er een hond aanwezig was, terwijl er met nee geantwoord was.

De hond is duidelijk het populairste huisdier in Dronten. Op de tweede plaats komt het

aantal aquaria, te weten 145 gezinnen; op de derde plaats - 104 stuks - de volière en

daarna pas de katten. In trek is in Dronten ook het houden van kanaries, het houden

van hamsters (39), het houden van konijnen. Dronten telt verder 23 duivenliefhebbers
of althans inwoners die duiven houden. Eenzelfde aantal Drontenaren is in het rijke
bezit van een schildpad en 2l gezinnen houden kippen. In Dronten zijn verder 2l
cavia's, 13 fazanten, 12 muizen (al of niet wit), 6 eenden, 5 salamanders of padden, 2

sijsjes, 2 papegaaíen, 1 paard, 1 geit en 1 mus.

Onhoudbaar (29 januari ï97 l).
De binnenwegen in Oostelijk Flevoland zijn reeds vele malen het middelpunt geweest

van soms zeer verhitte discussies. Iedereen die dagelijks met deze wegen te maken

heeft weet er over mee te praten. Ze zijn inderdaad niets breder dan bijvoorbeeld de

wegen in de Wieringermeer en de N.O.P. Met de voortschrijdende verkeersdrukte, die

ook op deze bewuste binnenwegen duidelijk merkbaar is, wordt het langzamerhand een

vrii miserabele toestand, om nog maar niet te spreken van onhoudbaar. We kunnen ons

niet aan de indruk onttrekken dat de dienst der Zuiderzeewerken dit ook wel van

tevoren had kunnen bekijken. En als er nu plannen waren om hier iets aan te

veranderen, maar ook dat is voor zover ons bekend niet het geval.

Onlangs troffen we weer zo'n leuk geval aan op een binnenweg. Een bus van de Flevo-
dienst, die kinderen van de pachterswoningen haalt, kwam een vrachtwagen tegemoet.
De berm was ter plaatse zeer zacht, zodat de vrachtwagenchauffer blj zichzelf dacht:
"het is wel goed". Hij parkeerde de combinatie langs de kant van de weg en ging een

uiltje knappen in zijn auto. De buschauffeur dacht waarschijnlijk hetzelfde (hij ging
alleen niet slapen, dat mag namelijk niet bij de Flevodienst), met het gevolg, dat de

beide auto's de weg volledig blokkeerden. Na enige tijd werd het de buschauffeur
waarschijnlijk toch iets te gortig, want hij nam het risico en ging door de berm.



Gelukkig voor hem lukte deze manoeuvre, mÍur de vrachtwagen bleek toch te ver te
zijn uitgeweken, met als gevolg, dat er een zware tractor aan te pas moest komen. En
dat allemaal in een modern agrarisch gebied.

Jeugdleider Biddinghuizen (29 januari 1971).

De 2}-jarige Henny Damen is een van de twee jeugdwerkleiders die de Stichting
Sociaal Cultureel Werk Flevoland heeft aaÍlgesteld.

"Het is voor mij een uitdaging. Ik ben samen met de andere jeugdwerkleider de eerste

in Flevoland, zodat we het gewoon waar moeten maken. Ja, veel meer verwacht ik er

niet van. Het is toch rustig afwachten".

Peuterspeelwerk (5 februari l97l)
De werkgroep 'Peuterspeelzaal' start binnenkort in het Hervormd Centrum te Dronten. In dit
centrum zijn twee lokaaltjes, die tot 1 januari l97l gebruikt worden als lokalen voor een
kleuterschool, die nu door de werkgroep zijn gehuurd zodat het ruimteprobleem opgelost is.
Op een advertentie in de plaatselijke bladen waarin een leidster werd gevraagd, heeft een
tiental dames gereageerd. Uit deze kandidaten zal binnenkort iemand benoemd worden door
een commissie, waarna men op 1 maart hoopt te beginnen. Er zijn echter ook nog veel punten
met ouders te overleggen en te bespreken en daarom wordt er op woensdag 17 februari een
ouderavond gehouden. Naast deze ouderavond moet er echter meer gebeuren. Om de

entreeprijs zolaag mogelijk te houden, zoekt de werkgroep naar mogelijkheden om aan
speelgoed te komen. In een stencil schrijft men om eens na te kijken of men misschien nog
speelgoed heeft, dat men missen kan of niet meer gebruikt. Ook worden er knutselavonden
gehouden voor enthousiaste vaders. De heren Kleimeer en Zwerver hebben zich bereid
verklaard leiding te geven aan de speelgoedmakende vadergroep.

Jeugdruimten (9 februari 1971).
"Wij willen een eigen, gezellige, op korte termijn beschikbare, niet op commerciële leest
geschoeide, voor uitbreiding vatbare, acceptabele, van electriciteit en stromend water
voorziene. voor alle groeperingen, eigentijdse, sfeervolle, permanent beschikbare jeugdruimte".
Dat is de eis, die de jeugd van Flevoland zeer duidelijk heeft neergezet en om deze eisen
kracht bij te zetten heeft men een barak van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders
"gekraakt". De actie van de Flevolandse jeugd is niet onverwachts gekomen. Al lange tijd
wordt er over jeugdruimte in Dronten gesproken, maar de resultaten zijn minimaal. Het is dan
ook niet onbegrijpelijk, dat men het wachten beu werd en nu wel eens concrete toezeggingen
wil zien. De houten barakken van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders aan de rand van
Dronten zouden als jeugdruimten ingericht kunnen worden of er zouden in Dronten,
Swifterbant en Biddinghuizen jeugdgebouwen moeten worden gebouwd als in Lelystad. in
Dronten zijn de ruimten in kerken en het gemeenschapcentrum "De Meerpaal" niet geschikt
om voor de jeugd ingericht te worden. Er zal dus een oplossing in een andere richting gezocht
moeten worden en dan denkt men in de eerst plaats aan de houten barakken van de

fujksdienst. De plaatselijke bestuurders in Flevoland doen er goed aan, het probleem niet te
licht te benaderen. Er zal op zeer korte termijn een beslissing moeten worden genomen.

Veelzeggend is, dat alle jeugdorganisaties uit Dronten bij de kraakactie vertegenwoordigd
waren, en dat alle personen, die niets met de jeugdbeweging te maken hadden, geen kans
hebben gekregen, zich in de kraakactie te mengen. "Men moet niet denken dat dit een grap is
of iets dergelijks; wat hier gebeurt is serieus bedoeld en als er niet op zeer korte termijn een

uitspraak wordt gedaan over een permanente jeugdruimte voor de dorpskernen in Oostelijk
Flevoland, dan zal het beslist niet bij deze kraakactie blijven", aldus een woordvoerder van de

actiegroep. Deze kraakactie kan gezien worden als een daad van de ontevreden jeugd, die het
gesol met de ruimten in Oostelijk Flevoland voor de jeugd door de diverse instanties beu is.



Ontwikkeling gemeente Dronten (12 februari l97l)
Het structuurplan dat voor de kern Dronten is opgesteld, is gebaseerd op een toeneming van
de bevolking tot circa 20.000. De periode waarin dit zal kunnen geschieden, zal 30 à 40 jaar
omvatten. De structuurplannen voor Swifterbant en Biddinghuizen gaan uit van een
bevolkingstoename tot circa 5000 per kern in deze periode. Blj een woningbezetting van 4
personen per woning, zal er een woningbehoefte van ongeveer 5000 woningen zijn. Indien er
in het komende decennium circa 100 woningen per jaar worden gebouwd, zal dit aantal
omstreeks het jaar 2020 berclkt zijn. Voor dit aantal pleit namelijk het feit, dat het
gemiddelde aantal per jaar te bouwen woningen voor een gemeente van circa 10.000 inwoners
100 woningen bedraagt. In latere decennia zal, teneinde het gestelde doel te bereiken, een
stijging in het aantal te bouwen woningen per jaar kunnen worden ingebouwd. Een aanzienlijk
hoger groeitempo in het aantal jaarlijks te bouwen woningen over eén à twee decennia is in
het kader van de bevolkinsoverloop uit de Randstad Holland geenszins uitgesloten. Deze
gegevens over de structuurplannen staan in de door de fujksdienst voor de IJsselmeerpolders
samengestelde nota over de ontwikkeling van de toekomstige gemeente Dronten. De leden van
de Dronter adviesraad hebben deze week de nota toegezonden gekregen. De raadsleden
hadden er al meerdere malen om gevraagd, maar de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is
er nu dan mee op de proppen gekomen. De inrichting van de toekomstige gemeente Dronten
is gebasseerd op het scheppen van ruimte voor wonen, werken, recree"ren en verkeer. Met de
door het Rijk aangelegde en gestichte voorzieningen, zal de gemeentelijke ontwikkeling een
aanvang nemen. In het rapport zijn prognoses opgesomd over de bevolkingstoename door
landbouw, industrie, diensten en forensisme. Voor het aantrekken van bedrijven ziln er
gunstige factoren aan te wijzen; goed wegenstelsel, diverse terreinen, industriehallen, lage
grondprijzen en aantrekkelijke woningen voor personeel. Voor het welslagen hiervan zal de
gemeente zoveel mogelijk bekendheid aan deze punten dienen te geven en een snelle
medewerking aan cle bedrijven ciienen te verlenen. Tot dat advies komt de Rijksdienst in de
nota over de ontwikkeling van de toekomstige gemeente Dronten. Een advies, die de
bestuurders van de toekomstige gemeente zeker niet in de wind zullen slaan. Of het allemaal
zal lukken. zoals in de nota zo mooi is voorgesteld, is nog een tweede.

Einde kraakactie (12 februari 1971)
Dronten knjgt zijn eigen jeugdbarak. Woensdag 10 februari zal in de analen van de Stichting
Sociaal Cultureel Werk een zeer bijzonder plaatsje krijgen. De Rijksdienst heeft aan de
Stichting een brief doen toekomen waarin deze per 16 maart een barak te huur aanbieden voor
een periode van twee jaar. Het actiecomité dat vanaf vorige week vrijdagavond de barak van
de Rijksdienst aan de Noord in Dronten kraakte mag haar actie geslaagd noemen.

Vragen rond begroting l97l (16 februari l97l)
De ontwerp-begroting 1971 van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' heeft
evenals voorgaande begrotingen weer vele vragen bij de leden van de adviesiaad opgeroepen.
De landdrost heeft al deze vragen in nauwe samenwerking met het Dagelijks Advies Collàge
beantwoord. Van de 178 vragen die de adviesraad heeft gesteld en de àntwoorden die de
landdrost daarop gaf volgen hieronder enige. Afos: Het Afos zal ook dit jaar geen subsidie
ontvangen van het openbaar lichaam. Eén van de leden had hierover een vraag gesteld, maar
uit het antwoord blijkt, dat ook dit jaar geen subsidiezal worden verleend. Dà landdrost
lichtte dit als volgt toe: zoals vorig jaar reeds op een vergelijkbare vraag werd geantwoord
blijkt uit de jurisprudentie, dat de Kroon tot nu toe van mening is, dat het verlenen van
ontwikkelinghulp niet tot de taak van de gemeenten i.c. van het openbaar lichaam behoort.
Jaarwedde: Voor de bepaling van de jaarwedde van de burgemeester geldt alleen als maatstaf
het aantal inwoners dat laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar is
gemaakt, aldus de landdrost op een vraag of de bepaling van de jaarwedde van de



burgemeester van Dronten alleen het inwonertal van de gemeente een maatstaf zal zrjn of ook
de oppervlakte van de gemeente. Vuilafvoer: Over de afvoer van vuil van de Flevohof wilden
enkele leden nadere informatie over de te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het
antwoord: De Flevohof ligt in het aÍmgewezen gebied, waarbinnen het verboden is zich van
vuilnis, met uitzondering van privaatmest en dierlijke meststoffen, te ontdoen anders dan door
middel van de reinigingsdienst van het Openbaar Lichaam. Ontheffing van de betreffende
bepaling van de APV is mogelijk, indien de afvoer op een deugdelijke wljze door een ander
zou geschieden. Het ligt in de bedoeling van de Flevohof op haar kosten een

rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Zrj is met de voorbereidingen hiervoor bezig.
Kruispunten: De vraag was gesteld of alle niet-verlichte kruispunten in Oostelijk Flevoland
buiten de dorpen alsnog verlicht konden worden, maar volgens de landdrost was de

wegbeheerder van mening, dat de verkeersintensiteit op deze wegen het aanbrengen van
verlichting op alle kruispunten niet rechtvaardigt. Fluor: De fluoridering van het drinkwater in
Oostelijk Flevoland zal binnen afzienbare tijd in een vergadering van de raad aan de orde
worden gesteld, aldus de landdrost op een vïaag over deze materie. De Rede: Volgens een

adviesraadslid is er op 25 augustus 1970 een gesprek gevoerd tussen vertegenwoordigers van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en bewoners van De Rede te Dronten over de

inrichting van dit plein. Hij vraagt of de suggesties van de bewoners zijn gehonoreerd. Enkele
leden vragen in verband met deze kwestie of de resultaten van het gesprek aan de bewoners
van De Rede of aan de adviesraad zullen worden medegedeeld. Beide vragen zijn aan de

fujksdienst voor de IJsselmeerpolders voorgelegd.

BEGROTING (26 februari l97l)

Samenwerking
Het is een gelukkige omstandigheid, dat het Dagelijks Advies College van de Dronter
adviesraad nu al stappen heeft ondernomen om na de instelling ,u, à. gemeente Dronten tot
samenwerking te komen met anderen. De eerst aangewezenen om mee samen te werken zijn
vanzelfsprekend de adviescommissie van Lelystad van het Openbaar Lichaam 'Zuidelijke
IJsselmeerpolders' en de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders. De heer A. Kadijk
(Gereformeerde Concentratie) heeft in zijn algemene beschouwingen terecht aangedrongen op
intergemeentelijk overleg, waarbij hij ook de NOP genoemd heeft. Misschien dat ook de
randgemeenten op het oude land, zowel in Overijssel als in Gelderland, bij een overleg
kunnen worden betrokken. Een samenwerking tussen de gemeente Dronten en bijvoorÈeeld
de adviesraad van Lelystad, het Openbaar Lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' en de
Rijksdienst is overigens niet alleen van belang voor Dronten. Net ,o goed voor de andere
instanties, die overleg een samenwerking ongetwijfeld zullen toejuichen. Het is daarom goed,
dat het DAC in een zo vroeg mogelijk stadium tot een eerste bespreking met de
adviescommissie van Lelystad is gekomen. Mogen de verdere besprekingen tot gunstige
resultaten leiden.

Begrotingstekort
Alle fracties hadden aandacht besteed aan het ongedekte begrotingstekort. De CCp-fractie
meende dat dit tekort zou blijven stijgen, omdat zij structureel van aard is. De tekorten
worden namelijk volgens de CCP veroorzaakt door het uitgestrekte gebied met naar
verhouding een klein aantal inwoners. De landdrost wilde een vraagteken plaatsen bij de
stijgende tekorten omdat het aantal inwoners ook zal stijgen in de loop dei tijd en deelde de
mening van de CCP niet. Ook de heer Revet (PAK) werd op dit punt gerustÀesrcld. Dr. Otto
zei dat minister Beernink van binnenlandse zaken zich positief had opgesteld ten aanzien van
de toekomstige gemeente Dronten. Er zal waarschijnlijk een commissie in het leven worden
geroepen waarin ook het Openbaar Lichaam zal zijn vertegenwoordigd om zich bezig te
houden met de financiële positie van de gemeente. Alle instanties in Den Haag die hier iets
mee te maken hebben zijn op de hoogte van deze problematiek en verder moeten we rustig
de stappen van Den Haag afwachten, aldus de landdrost.



Ontwikkeling
De CCP was dankbaar voor de structuurnota van de toekomstige gemeente Dronten, maar
meende dat er toch nog veel vragen waren. Men stelde daarom voor een openbare
vergadering te beleggen, waar de raad de nota met de ontwerpers kan bespreken. De
landdrost zei toe nader te bekijken of hiervoor mogelijkheden waren.

Burgemeester
De vragen die gericht waren aan het DAC over de te benoemen toekomstige burgemeester,
verwees dr. Otto naar de minister van Binnenlandse Zaken die hierover beslist.

Dank
Landdrost Otto sprak in zijn memorie van antwoord op de algemene beschouwingen tijdens
de begrotingsvergadering van jl dinsdag zijn dank uit voor de vele woorden van waardering
die hij en het DAC mochten ontvangen van de diverse fractieleiders en sprak de wens uit dat
ook in het komende zittingsjaar alles naar wens zou verlopen.

Woningbouwvereniging (5 maart l97l)
Met een sneltreinvaart ging de Dronter adviesraad afgelopen dinsdagavond door de agenda. Of
het nu aan de barre weersomstandigheden lag of aan het weinig interessante dat op de agenda
stond. werd ons niet geheel duidelijk, maar feit was wel dat voorzitter Otto om vijf minuten
voor negen de aanwezigen bedankte en de vergadering sloot. Bij ingewijden staan deze
vergaderingen ook wel bekend als de zogenaamde 'hamervergaderingen'. Eén van de
agendapunten was de uitbetaling van voorschotten aan de Woningbouwvereniging 'Flevoland'.
Dit voorstel van het DAC behelsde het geven van een krediet op voorschotbasis. De
Woningbouwvereniging beschikt nog niet over voldoende financieringsmiddelen maar met het
voorschot zou men kunnen starten met het geven van opdracht tot het ontwerpen en
bestedingsgereed maken van plannen voor de bouw van woningen. Het DAC stelde voor om
een bedrag van f.50.000,-- hiervoor uit te trekken. De heer Van Gaalen (VVD) vroeg of het
krediet is gebaseerd op een bepaald aantal woningen, terwijl de heer de Lange (CCP) wilde
weten of de Woningbouwvereniging ook rente moest betalen over het bedrag. Witteveen van
het DAC gaf als antwoord op de vraag van van Gaalen dat het bedrag niet is gebaseerd op
een vaststaand aantal woningen maar op te verwachten behoefte. Dr. Otto voegde daar aan toe
dat het meer gezien moet worden als het scheppen van een mogelijkheid voor de
Woningbouwvereniging om te beginnen met haar werkzaamheden. Als men namelijk wacht
tot het juiste aantal woningen bekend is gaat er veel tijd verloren. Op de vraag van De Lange
zei Witteveen dat formeel gesteld er wel rente zou moeten worden betaald, omdat ook de
kredietverlener rente betaalt, maat omdat het hier een krediet betreft over een korte periode
wilde men dat niet doen. De heer Revet sprak tenslotte zijn waardering uit.

Kruiswerk
Stof tot vragen gaf de wijziging van de subsidieregeling voor de Stichting Kruiswerk
'Flevoland'. Als eerste sprak mevr. de Visser-Kuipers (PAK) haar waardering uit voor de
regeling die het DAC had uitgewerkt. Ook de heer Van Woerden (CCP) kon zich met het
voorstel verenigen. Hij vroeg of het exploitatietekort dat in 1971 in zijn geheel door het
Openbaar Lichaam wordt gedekt en in de jaren'72 tot en met 1975 gedeeltelijk. voor
rekening van de toekomstige gemeente Dronten kwam. De heer Revet (PAK) vroeg hoe de
uitgetrokken post op de begroting was te rijmen met het voorstel waar het DAC nu mee op de
proppen kwam. H.D.S. van Veen (VVD) vond het een vreemde zaak dat de tekorten waren



toegenomen ondanks de groei van de bevolking. Hij haalde dit uit de toelichting die bij het
voorstel was gevoegd. Kadijk (Geref. Conc.) vond het een goed voorstel maar wilde liever het
oordeel opschorten na de overdracht van het Rijk aan de toekomstige gemeente omdat het dan
volgens hem beter te beoordelen was. Het DAC-lid Van Arendonk gaf antwoord op de diverse
vragen. Hij zei onder meer dat het hier om een suggestie ging en dat het niet de bedoeling
was om nu reeds tot een concrete regeling te komen. Hij vond dat men een beleid ten
opzichte van de toekomst moest voeren. De stijgende tekorten hadden te maken met de

subsidie van het Openbaar Lichaam en waren thans geheel opgeheven.

Landbouwers klaar voor staÉ (5 maart l97l)
Begin februari was de stemming op de bedrijven van akkerbouwer C. Vos. loonbedrijf C. de
Waard en Zonen en de Coöperatie van de ABTB in Oostelijk Flevoland als een stilte voor de
storm. Wij waren daar naar toe gegaan om eens te vernemen hoe men zich in de polder heeft
voorbereid op de naderende arbeidspiek van de akkerbouwbedrijven in het voorjaar. Die stilte
was trouwens maar schijn, want achter de schermen werd en was er al hard gewerkt om de
voor het voorjaar noodzakelijke inkopen te doen, de orders op te nemen en al zoveel als
mogelijk was de bestellingen te ontvangen of te verzenden. Kortom, zowel akkerbouwers,
loonwerkers als leveranciers stonden klaar voor de start om het voorjaarswerk zo vlot
mogelijk te laten verlopen. "Om het voorjaarswerk zo soepel mogelijk te laten verlopen, zo
vertelt de heer Vos, is het van groot belang dat je op tijd, dus al vroeg in de winter, je
plannen opstelt en kenbaar maakt". De meeste werkzaamheden die op het bedrijf van Vos
moeten worden uitgevoerd doet hij met machines die hij samen met een zwager heeft
aangekocht. Uiteraard werkt dit kostenbesparend. "Je moet echter duidelijk met je compagnon
toch wel afspreken hoe je samen het komende jaar de zaken gaat aanpakken".
Nog drukker dan de akkerbouwers hebben het in het voorjaar de loonwerkers. Immers, zeer
veel akkerbouwbedrijven laten het grootste deel van hun voorjaarswerk door hen verrichten.
Wordt dat nu in het voorjaar geen groot gedrang van allerlei akkerbouwers die bijvoorbeeld
allemaal binnen een paar dagen maar nog liever op stel en sprong hun aardappelen gepoot en
hun bieten gezaaid willen bebben? "Dat valt hier in Oostelijk Flevoland erg mee, zo vertelde
de heer C. de Waard, reeds nu weten we al voor bijna 10A% zeker dat we dit voorjaar
ongeveer 300 ha land zaaiklaar moeten maken, dat we 325 ha aardappelen moeten poten en
dat er 750 ha bieten moeten worden gezaaid." De leverancier van kunstmest, zaaigraan enz.
heeft het in het voorjaar uiteraard ook druk. "Toch kunnen wij die drukte in ons bedrijf in het
voorjaar goed verwerken", zo vertelde de heer P. de Reijer, directeur van de Coöperatie van
de ABTB Dronten. "Dat komt voor een belangrijk deel door het feit dat wij net als onze
concurrentie al vroeg de boer opgaan om orders te krijgen. Dat lukt ook vrij goed. Bijna alle
bestellingen zijn binnen. Velen halen ook vroeg af. De enige moeilijkheid waar we hier en
ook bij andere kunstmestleveranciers mee te maken hebben is het feit dat de hoeveelheden van
de aan te kopen soorten niet exact te bepalen ztjn. Daar speelt het weer een rol bij. Naarmate
't voorjaar beter is wordt de vraag naar mengmeststoffen groter. Men komt dan wel eens deze
meststoffen te kort en houdt de enkelvoudige over." Buiten wacht trouwens vaak een lange rij
boeren die hun producten af komen halen. Al met al heeft de leiding van zo'n bedrijf zeer
veel zaken aanz'n hoofd en komt handen en materiaal te kort om iedereen vlot te bedienen.
En dan te bedenken dat men van december tot februari daarvoor genoeg tijd had gehadl
(De Flevolander had het bericht overgenomen uit "De Boerderij").



Sluiting rymlokaal Biddinghuuen (12 maart l97l\
Het besluit van het dagelijks adviescollege om de Biddinghuizer Algemene Sportvereniging de
toegang tot het gymnastieklokaal te ontzeggen, heeft in Biddinghuizen allerwege
verontwaardiging gewekt. Deze maatregel was opgelegd tot 12 april a.s. Het openbaar lichaam
"Zuidelijke IJsselmeerpolders" had in een schrijven van november 1970 het BAS-bestuur reeds

op de hoogte gesteld van geconstateerde vernielingen uum eerdergenoemd gymnastieklokaal.
De gehele verantwoordelijkheid voor deze toestand heeft BAS in haar antwoord echter vaÍr de

hand gewezen. Het bestuur wenste zich niet geheel te distanciëren en gaf toe, dat ook bij haar
wel wat fouten kleefden. BAS was echter van mening, dat door scherpere maatregelen in deze

toestand veel verbetering was te brengen. Het o.l. was echter, slechts voorgelicht door de

vakleerkrachten van de basisscholen en het schoonmaakpersoneelo een andere mening
toegedaan. Het DAC werd daarom geadviseerd aan BAS deze maatregel op te leggen en
hiermede de zondaar te bekeren. Zonder overleg met het BAS bestuur heeft men het besluit
tot sluiting van het gymnastielokaal genomen en pas daarna is vanuit Dronten het voorstel
gekomen om rond de tafel te gazn zitten. Zover ging het wantrouwen van het O.L. dat op
maandagmorgen het slot van het betreffende lokaal werd vervangen door een ander en de
plaatselijke politie-functionaris opdracht kreeg scherp op eventuele "onparlementaire
handelingen" bedacht te ztjn. Hoeveel sportbeoefenaren hierdoor wel getroffen zljn heeft het
DAC niet beseft. Eén der leden heeft echter wel het getal 700 genoemd en daarmee was hij er
verrassend dichtbij. Het bestuur van BAS heeft naar aanleiding van deze moeilijkheden
maandagavond een spoedvergadering belegd, die zeer druk werd bezocht. Misschien wel de

drukst bezochte ledenvergadering die ooit werd gehouden. De voorzitter de heer J. Alting las

de gehele correspondentie voor met het O.L. De algemene conclusie was, dat de jeugd in het
algemeen best eens door de ouders onderhanden kon worden genomen, want zij zijn het die
momenteel een ware vernielingsterreur in de woonkern aanrichten. Na een korte onderbreking
werd de vergadering hervat en vroeg de voorzitter aan de vergadering om het bestuur het
vertrouwen te schenken in haar beleid. Met algemene stemmen sprak men zich natuurlijk
hiervoor uit. Op de dinsdagmiddag gehouden bespreking van enkele bestuursleden van BAS
met het DAC heeft men uitvoerig van gedachten gewisseld over het een en ander en zijn van
de zijde van BAS voorstellen gedaan om wellicht tot een verbetering van de toestand te
komen. in de gewone bijeenkomst van het dagelijks adviescollege op woensdag is daarna
besloten de maatregel tegen BAS in te trekken zodat nu de gymnastiekzaal weer gebruikt kan
worden. De afdeling gymnastiek kan weer hard werken aan haar uitvoering op 29 maart en de
vollevballers en tafeltennissers kunnen ook weer hun balletje slaan. Iedereen is weer tevreden
en de rust in Biddinghuizen is weer teruggekeerd.

Eerste Kamer (26 maart l97l)
Zonder hoofdelijke stemming heeft de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel van
minister Beernink tot instelling van de gemeente Dronten goedgekeurd. De Tweede Kamer
had zich al uitgesproken voor de instelling van de gemeente Dronten. De nieuwe gemeente zal

niet bij een provincie worden ingedeeld, maar voorlopig onder Binnenlandse Zaken
ressorteren. Bepaalde provinciale taken worden door de CdK van Gelderland waargenomen.

Sportraad (26 maart l97l)
De Stichting Welzijn Oostelijk Flevoiand heeft 't initiatief genomen om te komen tot een

nauwere samenwerking tussen de sportverenigingen in het gebied van de toekomstige
gemeente Dronten en om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om tot een overlegorgaan
(sportraad) te kunnen komen tussen de sportorganisaties en de plaatselijke overheid. Een



voorlopige werkgroep - bestaande uit twee afgevaardigden van de omniverenigingen uit
Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant - houdt momenteel een enquëte onder de ruim veertig
sportorganisaties in genoemde woonkernen. Het behoeft geen betoog, dat het van de
medewerking van de bestuurders van deze sportverenigingen afhangt of het plan van de
Stichting Welzijn kans van slagen heeft. Ons inziens is er behoefte aan de instelling van een
sportraad in het gebied van de toekomstige gemeente Dronten. In het "praatpapier", dat aan de
sportclubs is gezonden, zijn de mogelijkheden duidelijk uiteengezet. Een goed initiatief, dat
allerwege medewerking verdient. Er zijn drie vormen van overleg, te weten:
l. sportorganen waarin overheid en particulieren gezamenlijk een beleid voeren over

(een deel van) de gemeentelijke sportaccommodaties middels "de Sportstichting". De
gemeente(raad) kan zich daarbij - al of niet in belangrijke mate - terugtrekken en kan
verschillende bevoegdheden delegeren. Sportstichtingen, die zowel de adviserende, de
beslissende en de uitvoerende/beherende functie in zich vereningen komen maar weinig
voor in Nederland en dan in grote en middelgrote gemeenten.

2. Sportorganen waarin particulieren en overheden gezamenlijk adviezen opstellen voor
een door de overheid te voeren beleid (eventueel met behulp van een gemeentelijke
dienst voor de lichamelijke opvoeding en de sport). Dit kan op basis van artikel 6l van
de gemeentewet.

3. Een overlegorgaan tussen alle sportorganisaties kan - ook al neemt de overheid er
niet aan deel - adviezen en suggesties doorgeven aan het gemeentebestuur.

In het praatpapier wordt verder melding gemaakt van overleg/samenwerking tussen de
sportorganisaties onderling en over de subsidiëring van de sportverenigingen. Tevens wordt
een omschrijving gegeven van de taken en bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze
van een functionele sportraad.


