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Museum Ketelhaven (16 april 1971)
"We zullen geen kans zienvan dit nieuwe polderland een aards paradijs te maken. De geschiedenis
van de lJsselmeerpolders leert dat ook wie met een schone lei begint niet aan schrijffouten ontkomt.
Toch wordt vandaag iets zichtbaar van onze doelbewuste poging dit gebied te ontwikkelen tot een
goed milieu voor inwonenden en omwonenden. Veertien jaar na het droogvallen van Oostelijk
Flevoland is de ontginning van de aanvankelijke modderpoel zo vergevorderd dat we vandaag aan-
dacht kunnen schenken aan drie zulke uiteenlopende culturele verworvenheden als: de totstandkoming
van een scheepsarcheologisch museum, het inplanten van de 3O-miljoenste boom en de consequent
doorgevoerde scheiding van verkeerssoorten in Lelystad."
Deze woorden sprak minister J.A. Bakker van Verkeer en V/aterstaat, woensdagmiddag tijdens zijn
bezoek aan Oostelijk Flevoland. In het gezelschap van minister Bakker bevonden zich talrijke functi-
onarissen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de dienst der Zuiderzeewerken. In
Ketelhaven werd de minister verwelkomd door dr. W.M. Otto en de andere directie-leden van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
In het museum hield de minister een toespraak. Hierin uitte hij zijn waardering over het werk van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, het rijk in het rijk, het rijk van meneer Otto en zijn medewer-
kers. "Dit regionale rijk vertoont alle facetten van het nationale rijk, maar toch een beetje anders, met
een beetje verleden minder en een beede toekomst extra. Zuiderzeewerken heeft hier vlak naast de
deur een ontwikkelingsland boven water gehaald en de RIJP heeft de uitdagingaanvaard een land, dat
van de tekentafel komt bewoonbaar en leefbaar te maken. Dit vereist een zo brede aanpak, dat wie
met de RIJP te maken knjgt, ervaart hoe hier op mini-schaal haast alle portefeuilles zijn gebundeld:
Verkeer en Waterstaat, maar ook Cultuur en Recreatie, Landbouw en Visserij, Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Financiën en Economische Zaken. Een rijk in het rijk, niet in zichzelf gekeerd
en op zichzelf betrokken, maar open naar alle kanten, met verbindingslijnen naar alle windstreken,
naar alle disciplines, een gastvrij territoir in staat van wording, gastvrij voor mensen, planten en
dieren. Soms ben je in Den Haag, waar ons vergaderen werken is en ons werken vergaderen wel eens
een beetje jaloers op de mensen van Zuiderzeewerken en de RIJP, die hier, vlakbij de Randstad,
zichtbaar en tastbaar een nieuw land tot leven wekken. In die benadering zit, ik weet het, een stuk
idealisering. Maar ik stel de zaak bepaald niet mooier voor als zij is, als ikzeg, dat een brok nieuw
land van dit formaat pal naast de grote stedelijke concentraties in een land vol mensen iets is, waarop
buitenlanders terecht jaloers zijn" aldus de heer Bakker.

AFOS (16 april r97r)
Het AFOS zal tijdens een bijeenkomst volgende week in het parochiehuis te Dronten een bedrag van

/ 45.000 afdragen aan de heer van Vlijmen, directeur van de NOVIB, voor het project Peru. Op het
ogenblik heeft het AFOS een bedrag van f 46.001,67 bijeen gekregen uit de bevolking van Flevoland.
Voor de openbare bijeenkomst op 22 april zljn talrijke instanties en verenigingen uitgenodigd. Tot nu
toe blijken de reacties nog gering, maaÍ daar kan nog verandering in komen. Hoewel een politieke
partij in Flevoland al heeft doen weten niet aanwezigte zullen hjn........

Dépendance muziekschool (23 april l97l)
Enkele weken geleden hebben op de muziekdag voor de jeugd in de Meerpaal een veertigtal jongens
en meisjes hun beste beentje voorgezet op orgel, piano, blokfluit en zo meer. Waren zij op dit gebied
de witte raven? Nee, want er bestaat hier een uitgebreid muziekleven. De drie korpsen en drumbands
hebben totaal 148 leden en leerlingen; Osiveo telt 60 jeugdige accordeonisten en hoeveel kinderen,
teenagers en volwassenen zingen er niet het hoogste lied op het tiental koren, dat we rijk zijn,
kerkkoren nog niet eens meegerekend. Maar daarmee zijn we er nog niet: Als er goed geïnventariseerd
is geven ca 12 personen thuis privémuziekonderwijs aan ongeveer lT5leerlingen. Eén van hen hield
zaÍerdagjongstleden een leerlingen avond in Biddinghuizen. Diverse blokfluitgroepjes blazen er vrolijk



op los. Het pas in gebruik genomen orgelpracticum telde al vlot 95 aanmeldingen.
En op de dichtstbijzijnde muziekscholen in Kampen en Harderwijk krijgen resp. 30 en 10 Flevolanders
les. Ondanks al deze activiteiten is een aantal mensen in dit gebied wat ongerust over de mogelijkhe-
den, die in de drie dorpen, ter bevordering van het muziekonderwijs, voorhanden zijn. Daarom is in
het kader van de werkzaamheden van Stichting Welzijn enkele maanden geleden een muziekwerk-
groep ontstaan, die zich ten doel stelt de huidige situatie te bestuderen en te onderzoeken op welke
wijze de kansen tot muzikale ontplooiing hier zouden kunnen worden vergroot. In de werkgroep
hebben zitting de heren Van Limburg, Van de Assem, Breukink, Van de Poel, Veldman en Vos en de
dames Brands, De Munnik en Pellikaan, terwijl mejuffrouw Hettinga adviserend optreedt. Wil men in
de polder privémuziekonderwijs - instrumentaal of vocaal - dan zal men moeten trachten een
muziekleerkracht te vinden, wat niet gemakkelijk is of menzal moeten reizen naar de scholen in
Kampen of Harderwijk. De prijzen voor de privélessen zullen echter aanmerkelijk hoger liggen - en
daardoor niet voor een ieder betaalbaar zljn - dan die bij de muziekscholen, daar deze scholen worden
gesubsidieerd door de overheid. Het Openbaar Lichaam draagt voor de leerlingen uit Oostelijk
Flevoland per jaar Í 14.000,--bij. Zolang een volledige dépendance in Dronten niet mogelijk is wil de
werkgroep moeite doen om in overleg met de plaatselijke overheid en andere belanghebbenden te
streven naar de meest gunstige situatie. Misschien zijn tussenoplossingen mogelijk door bijvoorbeeld
voor de meest gevraagde instrumenten ter plaatse muzieklessen aan te bieden. Daarnaast wil de
werkgroep ook graag haar medewerking verlenen, zoals onlangs blj de jeugdmuziekwedstrijd, aan de
realisatie van muzikale ontmoetingen, gebeurtenissen e.d. als daar belangstelling voor zou bestaan. Zo
is al gedacht om in oktober een muziek ontmoetingsavond te organiseren voor alle amateur-musici die
de polder rijk is. Luisteren naar en spelen met elkaar. Wie weet komen er ensembles uit. De werk-
groep hoopt, dat reacties en commentaren op de doeleinden, die de groep nastreeft niet uit zullen
blijven.

Jaarvergadering Handel en Nijverheid (27 aprll 1971)
De vereniging Handel en Nijverheid "Flevoland" is vorig jaar niet sterk gegroeid. Werd begonnen met
136 leden, door toetreding van 8leden en vertrek van4leden, die hun bedrijf om de een of andere
reden hebben beëindigd, bedroeg het ledental op 1 januari I97l 140. Begin van dit jaar kon een aantal
nieuwe leden wordenbegroet, zodat de vereniging thans 159 ledentelt. Dit deelde secretaris-
penningmeester R.J.A. Marseille mee tijdens het jaaroverzicht van Handel en Nijverheid in Daans
Taveerne te Biddinghuizen.
De heer M. Nieuwenhuijse, voorzitter van de Vereniging, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering
kritiek geuit op de slechte toestand van sommige toegangswegen van Flevoland en ook op de volgens
hem te smalle polderwegen. Hij kondigde aan contact te zullen opnemen met de Landbouworganisaties
om gezamenlijk druk uit te oefenen op de betreffende instanties. Kritiek op de smalle polderwegen
werd reeds diverse malen geleverd door leden van de Dronter Adviesraad en de Lelystadse Advies-
commissie. Brieven aan het adres van de wegbeheerder, de dienst der Zuiderzeewerken, bleven toen
zonder resultaat. De heer Nieuwenhuijse noemde de situatie bepaald gevaarlijk. De polderwegen zijn
pertinent te smal. Bij de dienst der Zuiderzeewerken heeft men geen rekening gehouden met de
toename van het verkeer op de wegen in Flevoland. En ook niet met het steeds groter worden van
vervoerseenheden. Vrachtwagencombinaties, de grote landbouwwerktuigen en ook de bussen (scholie-
renvervoer), die over de polderwegen moeten rijden, ontmoeten de gevaarlijk situatie. Het duidelijkste
bewijs zijn de stukgereden bermen, aldus de heer Nieuwenhuijse, die ook de uitwijkstroken bij lange
na niet voldoende vond, om van de uitritten bij de boerderijen maar te zwijgen. De voorzitter van de
vereniging voor Handel en Nijverheid drong er met klem op aan de polderwegen met tenminste één
meter te verbreden. Zoals opgemerkt zal hij contact opnemen met de landbouworganisaties, die zich in
het verleden ook al met dit probleem hebben opgehouden.
Kritiek had de heer Nieuwenhuijse ook op sommige toegangswegen tot Flevoland. Met name noemde



hij de Flevoweg, de verbinding tussen Kampen en Roggebotsluis. Hij vond deze weg abominabel
slecht en hoopte op een spoedige aanpak. Ook noemde hij de verbinding tussen Harderwijk en
Hardersluis, maar hier ligt een reconstructieplan in het verschiet.

Verkiezingen Tweede Kamer (29 april l97l)
In het gebied van de toekomstige gemeente Dronten is DS'70 met 4,9 pct de partij met de grootste
winst geworden. De VVD steeg van 10,3 pct naar 14,0. D'66 boekte een winst, vergeleken bi 1967

van 2,3 pct. Het GPV van precies 1 pct, de SGP 0,8 pct en de CPN 0,2 pct. De andere partijen gingen
zowel in vergelijking met de Tweede Kamer verkiezingen in 1967 als met de adviesraad in 1969
achteruit.
Het opkomstpercentage liep terug van 93,5 pct in 1967 naar 90 pct nu. Het hoogste opkomstpercenta-
ge werd behaald door het stembureau in het Raadhuis te Dronten (vnl bewoners van de buitenwegen).
Hier gingen 806 van de 830 kiesgerechtigden naar de stembus, hetgeen maar liefst 97,1 pct betekende.
In Dronten zou, indien gisteren voor de toekomstige gemeenteraad was gekozen de CCP (KVP,AR en
CHU) op 46,60/o uitkomen (was 48,1), Het PAK (PVDA,D'66,PPR) op 25,lyo (was 3l,3yo).



Landdrost excursieleider (7 mei 1971)
Landdrost dr Otto trad dinsdagavond 4 mei op als excursieleider. In het scheepsarcheologisch museum
te Ketelhaven gaf hij buiten- en binnenlandse gasten van Dorpsbelangen Dronten tekst en uitleg bij de
talrijke voorwerpen. Onder de genodigden van Dorpsbelang Dronten bevonden zich de ambassadeur
van Nieuw-Zeeland mr R.R.Cunningham en z4n vrouw, captain E.S.Chandler en echtgenote, de
luchtmachtattache van Engeland in ons land en van de Koninklijke Luchtmacht commodore G.J.H.
Vullers, majoor A.P. de Jong en de heer G.J.Zwanenburg. De excursie naar Ketelhaven werd ook
meegemaakt door de heren Hagting en de Quartel van Dorpsbelangen Dronten.

Scholengemeenschap Dronten (7 mei l97l)
Door het toenemende aantal leerlingen van de Scholengemeenschap in Dronten wordt het lerarenkorps
in het komende schooljaar uitgebreid. Voor bouwtechniek komt de heer L.J.J.Welbergen , thans leraar
aan de LTS in Klazienaveen, naar Dronten. Voor wis-en natuurkunde is dat de heer G.Stekelenburg
uit Leek, terwijl voor algemene en expressievakkende heer J.B.Bensch, thans hoofd van De Dukdalf te
Dronten is aangenomen. Laatstgenoemde gaat tevens de remedical teaching ter hand nemen. Dit is
speciaal onderwijs voor leerlingen met een kleine bepaalde afwijking. Voor godsdienst en
maatschappijleer is drs P.H.van Lent uit Dronten aangetrokken. Het totaal aantal leerlingen bedraagt
op 1 augustus 1971 340. In het nieuwe cursusjaar hebben zich44 meisjes en 61 jongens aangemeld.

Adviesraadslid (7 mei 1971)
De heer J.F.de Vries uit Swifterbantzal de heer M.T.Mosterman opvolgen in de adviesraad. De heer
Mosterman heeft door verhuizing naar Dedemsvaart zijn plaats in de CCP-fractie verlaten.

Jongeren l9NU contra adviesraadsleden (7 mei 1971)
Jongeren 19NU heeft afgelopen maandag een discussie-avond georganiseerd, waarbij een groot aantal
leden van de adviesraad aanwezig was. Gediscussieerd werd over de stelling "Inspraak en medebeslis-
sing van de jongeren in de besluitvorming". En deze stelling dan voornamelijk toegespitst op de
polder. Voor de pauze kregen de woordvoerders van de verschillende fracties ieder vijf minuten om
hun zienswijze op de stelling toe te lichten. Na de pauze \ryas er gelegenheid tot discussie.

Adviesraad bijeen (14 mei l97l)
De adviesraad heeft zich dinsdagavond tijdens de openbare vergadering in het raadhuis te Dronten
langdurig bezig gehouden met een aantal mededelingen. De heer P.G.A.de Lange (CCP) informeerde
of het doortrekken van De Lange Streek in Swifterbant naar het industrieterrein wel gerealisserd
wordt. Hij had dit project gemist op het afwerkingsprogramma van de fujksdienst. De heer W.Revet
(PAK) had de ijsbaan in Biddinghuizen niet op het afwerkingsprogramma zien voorkomen.
Beide opmerkingen werden behandeld door het DAC-lid de heer J.Witteveen, die de heer De Lange
meedeelde, dat naar zijn mening de verlenging van De Lange Streek wel geprojecteerd is, maar dat hij
nog zal informeren bij de Rijksdienst hoe het er mee staat. Over de ijsbaan van Biddinghuizen was
volgens de heer Witteveen in een vorige vergadering al uitvoerig gesproken en de moeilijkheden
waren langzamerhand bekend. De heer Revet bepleitte de aanleg van een weg voor wandelaars naar de
zuigerput in Biddinghuizen. De weg, die ontstaan is door het afvoeren van zand door vrachtwagens,
zou hiervoor gebruikt kunnen worden. De suggestie werd door de heer Witteveen overgenomen en aan
de Rijksdienst worden voorgelegd.
De leden van de adviesraad maakten zich even boos op de Dienst der Zuiderzeewerken, die niet bereid
blijkt te zijn de kosten van aanleg, beheer, onderhoud en exploitatie van straatverlichting op de
Dronterringweg bij de aansluiting van De Poort te Swifterbant op zich Íe nemen, maar deze dienen
voor rekening van de wegbeheerder (Zuiderzeewerken) te komen.



De dienst der ZZW heeft inmiddels wel meegedeeld toestemming aan de directeur van de Rijksdienst
der lJsselmeerpolders te hebben gegeven om verlichting op genoemd kruispunt aan te brengen. De

adviesraad was unaniem van mening, dat overleg met de Dienst der Zuiderzeewerken moeilijk en traag

verloopt. Mevrouw B.H.Wooldrik-Holter (PAK) zeihet wel heel duidelijk: "het is of je bij de dienst

der Ztiderzeewerken aan dovemansoren klopt".

Bomen op De Rede te Dronten (14 mei l97l)
Als het aan de heer Revet (PAK) ligt worden de zojuist op het Dronter marktplein ingeplante bomen
gerooid en komen er nieuwe voor in de plaats. De heer Revet constateerde dat de geplante bomen

linden zijn en deze bomen hebben het nadeel daÍ z4 vocht afscheiden. Dat vocht is funest voor de lak
van de auto's, aldus het PAK-lid, dat aandrong om in het najaar een ander soort boom te planten. Het

DAC was kennelijk verrast door de opmerking van de heer Revet, en had moeite een antwoord te

geven. "Wilt U dan kunstbomen?", vroeg dr.Otto lachend aan de heer Revet,maar die gaf geen

antwoord. De heer'Witteveen zeitoe dezezaak ter bestemde plaats te zullen brengen.

Flevohof geopend (21 mei l97l)
Om 6.49 uur (tijdmelding PTT) heeft prinses Beatrix door 'n enorme wekker te laten aflopen de

officiële opening verricht van de permanente landbouwmanifestatie "De Flevohof'. Op hetzelfde
moment rinkelden de aan de genodigden geschonken reiswekkertjes. Prins Claus assisteerde zijn
echtgenote bij de openingshandeling en gaf later op de morgen het startsein voor het vertrek van 24

kinderen met een mand producten van de Flevohof naar de provinciale hoofdsteden.
Het prinselijk paar arriveerde om half zeyen bij de Flevohoi waar ter begroeting aanwezig waren dr
W.M.Otto, landdrost, ir B.van Dam, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stiochting Flevohof,
de heer H.P.M.Waalkens, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Flevohof en directeur

de heer H.Eshuis. De negenjarige Gea Hoornsman, dochter van de bedrijfsleider van het Akkerbouw-
bedrijf, bood bloemen aan. In de hal van het hoofdgebouw werden prinses Beatrix en prins Claus
begroet door ir.P.J.Lardinois, minister van Landbouw en Visserij, door drs. L.J.M.van Son, staats-

secretaris van Economische Zaken, door mr.M.de Niet, voorzitter van de Eerste Kamer en door de

leden van het Stichtingsbestuur. Na een kort welkomstwoord van de heer Waalkens, verrichtten
prinses Beatrix en prins Claus, in aanwezigheid van de ongeveer duizend in de grote hal verzamelde
genodigden, de officiële openingshandeling. Om ongeveer kwart voor zeven maakte het prinsehjk paar

een rondgang door het hoofdpaviljoen en de overige paviljoens. Tijdens deze bezichtiging werd in het
kinderdorp als geschenk een pony-huifkar overhandigd en werden enige kinderpasjes gestempeld. Het

was half negen toen prinses Beatrix en prins Claus zich in het restaurant aan het ontbijt
- bestaande uit een assortiment van producten van de Flevohof - begaven. En met hen de ongeveer
duizend genodigden.
Per auto maakten prinses Beatrix en prins Claus nog een rondrit over het project, waarbij nog het
Akkerbouwbedrijf en het Veehouderijcentrum werden bezocht. Om tien uur vertrok het prinselijk paar.

Met deze originele opening voor dag en dauw deed de directie van de Flevohof de gekozen slogan
"een dag op het land" alle eer aan. Het tijdstip van de opening van dit 140 ha nationale recreatiepark
in Flevoland is voortgekomen uit de gedachte, dat op het land het werk in de vroege morgenuren
begint.



Aardappelhandel Meijer Swifterbant (25 mei l97l)
Op 9 juni van dit jaar zal in Swifterbant een nieuw bedrijfscomplex van de internationale aardappel-
handel C.Meijer NV te Kruiningen door de heer A.G.Lindenbergh van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders officiëel geopend worden. Op deze dag voert ir.J.W.Wellen, directeur-generaal van
de landbouw en de voedselvoorziening van het ministerie van Landbouw en Visserij eveneens het wrd.
Met de ingebruikneming van het gebouw te Swifterbant komt het aantal vestigingen van dit bedrlf,
kortweg CMK genoemd, op drie. Het moederbedrijf bevindt zich in Kruiningen, terwijl op Schouwen
en Duiveland een vestiging is in Zierikzee en Oosterland.
De reden van de vestiging van het nieuwe bedrijf in Swifterbant is, dat de werkzaamheden nu zo dicht
mogelijk bij het productiegebied kunnen geschieden, terwijl voor de opslag van de gerooide
aardappelen een zokorÍ mogelijke afstand gereden hoeft te worden. Ook zullen in dit bedrijf de
wetenschappelijke werkzaamheden worden verricht voor de vermeerdering van nieuwe rassen.
Door de ingebruikneming van dit nieuwe bedrijfscomplex is de totale bewaarcapaciteit van CMK
gekomen op ruim 33.000 ton aardappelen. Door middel van de buitenlucht worden de aardappelen op
een gunstige bewaartemperatuur gebracht, terwijl een goede isolatie er voor zorgt, dat deze zo weinig
mogelijk aan schommelingen onderhevig is.
Onder architectuur van het architectenbureau C.B.Bogaerds, Numansdorp, werd het eerste gedeelte van
het bedrijfscomplex gebouwd door R.G.van Egmond, Dronten, terwijl de tweede, grotere fase, werd
uitgevoerd door de gebr.Salverda N.V. te 't Harde. De totale bouwkosten bedragen ruim drie miljoen
gulden. Er bevinden zich in 14 aardappelcellen van elk 300 ton, twee van 150 ton, alsmede een extra
opslag van 8600 ton in het gebouw, zodat een totale bewaarcapaciteit in Swifterbant is ontstaan van
13.100 ton.
Het rollend materieel te Swifterbant, bestaande uit vrachtauto's met aanhangers, trekkers en heftrucks,
alsmede de automatische transporteur en andere machines worden in eigen werkplaats onderhouden en
gerepareerd. Een weegbrug, ook bestemd voor het wegen ten behoeve van derden, bevindt zich bij de
ingang van het bedrijf en heeft een capaciteit van 50.000 kilo.
Voor het personeel is er een moderne kantine ter beschikking. Van de 117 bij CMK in dienst zijnde
personeelsleden werken er 37 in het bedrijf te Swifterbant.

Burgemeestersbenoeming (4 juni l97l)
Tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering in het raadhuis te Dronten toonde de adviesraad zich
bijzonder eensgezind over de te volgen procedure bij de benoeming van een burgemeester voor de
toekomstige gemeente Dronten. De discussie hierover kwam op gang door een brief die het dagelijks
adviescollege had verzonden aan de minister van binnenlandse zaken. Het DAC vroeg in deze brief
wanneer en op welke wijze een vertegenwoordigend orgaan van de plaatselijke bevolking inspraak zal
worden verleend bij de benoeming van een burgemeester. Tevens wilde het DAC in deze brief weten
welke procedure wordt toegepast om tot een benoeming te komen, daar de normale procedure via de
Commissaris der Koningin in oostelijk Flevoland niet van toepassing is.
De heer Van Woerden (CCP) ging niet direct in op de burgemeestersbenoeming, maar wilde de
mogelijkheid open laten om drie wethouders te kiezen in plaats van twee. Dit in verband met de
grootte van het gebied. Voor drie wethouders moet men namelijk over twintigduizend inwoners of
meer beschikken. Dit is echter in de toekomstige gemeente Dronten nog niet het geval.
De heer Revet (PAK) was het hier volledig mee eens, maar hij had tevens een voorstel om te komen
tot de benoeming van een burgemeester. Deze suggestie week in zoveÍre van de normale procedure af,
dat de landdrost in de plaats treedt van een commissaris der koningin. De sollicitaties voor een
burgemeesterspost komen normaliter bij de commissaris van de koningin in de betreffende provincie.
Deze adviseert op zijn beurt de minister, waarna de burgemeester benoemd kan worden. De heer revet
zou het zeer op prijs stellen als de sollicitaties bij de landdrost kwamen, waarna deze naar de minister
kan gaan.



Volgens de PAK-woordvoerder kon niemand beter beoordelen dan de landdrost wie geschikt zou zijn
voor burgemeester in de toekomstige gemeente Dronten.
De heer Kadijk (Geref.Conc.) leefde in de veronderstelling, dat het benoemen van een burgemeester
op deze wiize niet via de Kroon ging en hij toolde zich daar een tegenstander van. Ook Àij had een
voorstel. Volgens hem kan de raad reeds in juni met een aantal voorlopige wensen komen tsn aanzien
van de burgemeester. Na de verkiezingen in september kan de nieuw gekozen raad beslissen of men al
dan niet akkoord gaat met deze wensen, waarna de definitieve wensen van de raad, naar de minister
kunnen worden gezonden. Volgens de heer Kadijk had dit drie voordelen, namelijk het feit dat de
burgemeester door de Kroon wordt benoemd; de burgemeester van Dronten is dan voor 1 januari
bekend en de nieuwe raad heeft inspraak gehad in de benoeming.
Voorzitter Otto stelde voor dat het DAC een ontwerp-brief gaat opstellen over de te volgen procedure.
De raad toonde zich hiermee akkoord. Wat de vraag van de heer Van Woerden over de wethouders
betrof zei de landdrost dat de mogelijkheid van drie in plaats van twee wethouders altijd open staat, en
dat de raad eventueel nu reeds de minister om een standpunt kan vragen.

Woningbouwvereniging (1 1 juni 1971)
De Woningbouwvereniging Oostelijk Flevoland heeft een plan op tafel gelegd voor het bouwen van
69 eengezinswoningen en 14 bejaardenwoningen. De woningen zijn ontworpen door de architecten van
de ontwikkelingsgroep Nationale Woningraad te Amsterdam. Verder is een nog niet uitgewerkt plan
op tafel gekomen voor de bouw van premiewoningen in Dronten-Oost aan de Ketting. Dit plan is
eveneens ontworpen door het bureau in Amsterdam.
De 69 eengezinswoningen en 14 bejaardenwoningen zrjnvan het type meander en hebben een
verstelbare wand. Alle woningen worden voorzien van centrale verwarïning. De begane grond van de
eengezinswoningen bestaat uit een ingang met hal, een keuken en verder een doorloop.Deze doorloop
bestaat uit een zit- en een eetkamer. Het is echter mogelijk de wand, die de keuken van de eetkamer
scheidt te verwijderen, zodat de keuken en de eetkamer aan elkaar worrJen gekoppeld. Op zc'n manier
krrjgt men het zogenaamde Amerikaanse type, met een eetbar.
Van dit type woningzijn in totaal 170 woningen toegewezen. Van deze l7O zullen er 69 in Dronten,
51 in Biddinghuizen en 50 in Swifterbant worden gebouwd. Deze huizen worden in Biddinghuizen bij
de bocht van de Bremerbergweg gebouwd. In Swifterbant zalhet bouwterrein nabij de Bisonwegzljn.
De huurprijs van deze woningen ligt rond de f 225,00 per maand. De huizen zullen aan de zuidkant
een grotere tuin krijgen dan aan de noordkant. Behalve een schuur krijgen de meeste huizen een
zogenaamde carport. De huizen die geen carport hebben liggen wat de huur betreft iets lager.
De huizen van bovengenoemd type komen in Dronten-noord aan de Oeverloper. De bomen die er op
dit moment staan blijven zoveel mogelijk. Na het bouwenzal met de bewoneis worden overlegd welke
bebossing blijft staan en welke zal worden weggehaald. In feite komen de bewoners dus in een
onafgewerkte omgeving. Wanneer deze woningen opgeleverd zijn, denkt men verdeÍ naar het noorden
te gaan uitbreiden.
De bejaardenwoningen in Dronten-noord krijgen een huurprijs van f 100,00 tot f 150,00. Voor mensen
boven de 65 zal de huurprijs f 400,00 per jaar lager liggen.
De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders zal een aantal woningen aan de woningbouwvereniging
overdragen. De besprekingen hieromtrent zijn begonnen, zij het in een beginstadium. Een aantal
woningen, zoals die aan De Rede en aan De Noord, alsmede die van het winkelcentrum worden niet
overgedragen aan de V/oningbouwvereniging Oostelijk Flevoland. Dit omdat de waarde van deze
huizen te hoog ligÍ ze zijn dan ook geen woningwetwoningen meer.



Familie Hanekamp Swifterbant (15 juni l97l)
S',,rrifterbant heeft zaterdagavond officiëel afscheid genomen van de familie Hanekamp . Zeer velen
waren aanwezig in de kantine om dit droevige afscheid bij te wonen. Onder hen was de voorzitter van
'Dorpsbelang' Swifterbant, de heer de Lange, die de heer Hanekamp een bijzonder fraaie Zaanse klok
aanbood namens de gehele bevolking. De sportvereniging vereerde de heer Hanekamp met een
polshorloge voor het vele werk dat hij heeft verricht. Namens de RIJP was ir.Bieuwinga aanwezig.
Verder werden er talloze bloemstukken aangeboden. Per I juli is de heer Hanekamp in Biddinghuizen
waar hij eveneens beheerder van de kantine wordt.

Natuurschoon (22 juni 1971)
Oostelijk Flevoland is een van de rijkste natuurgebieden van Nederland. Misschien wel omdat het land
nog jong is. De bodem is niet uitgemergeld,zodat een groot aantal planten er kan groeien. De
kleibodem zorgt voor een grote variërende flora. Maar ook de dierenwereld is in Oostelijk Flevoland
sterk vertegenwoordigd; vooral watervogels zijn er in grote getale te vinden.
De polder is in de eerste plaats toch wel het gebied van het riet. Dit wordt in een beginstadium van
een polder ingezaaid. Koolzaad vinden we nabij Harderwijk en Lelystad. Rond de woonkern Dronten
is geen koolzaad meer te vinden. Daar vinden we het boerenbedrijf, maar ook het fruittelersbedrijf.
Vooral de appelbomen zijn op die bedrijven in een sterke mate aanwezig. Op de akkerbedrijven
verbouwt men o.a aardappelen, bieten en graan. Op deze gronden vinden wilde planten zoals de
korenbloem en de herik genoeg voedsel en water om er welig te tieren. En dan natuurlijk de
paardebloem. Deze staat in mei in volle bloei en de wegbermen zijn dan een gele zee.
Andere wilde planten die het in de polder goed doen zijn: de gele morgenster, de witte en de paarse
dovenetel, de driedistel, de wilde margriet, de witte en de rode klaver en in het bos de lijsterbes.
In nauw verband met de flora staat natuurlijk de fauna. De dieren kunnen immers niet buiten de
natuur. Net zo min als de natuur zonder dieren kan. Bekende watervogels die voorkomen in Oostelijk
Flevoland zijn fuut, slobeend, waterhoen en meerkoet. Ook ganzen en zwanen vinden genoeg water en
voedsel in de polder. Andere vogels die veel voorkomen zijn de houtsnip, de kwartel , de fazant, de
patrijs en de kievit. Ook meeuwen vinden we in de polder, vooral bij Lelystadhaven; waar het
IJsselmeer nog te zien is komen deze vogels voor.
Andere soorten dieren in Flevolandzijn de muis en de rat, maar daarnaast ook dieren die schadelijk
zijn voor het boerenbedrijf: de langorige haas en het wilde konijn schijnen het in de polder goed te
kunnen vinden. Ook het reewild is goed vertegenwoordigd; ruim 300 reeen bevolken dit gebied.
Vissoorten die in de kanalen en vaarten in de polder aanwezig zijn: snoek, brasem, voorn, baars en
aal.
Uit deze opsomming blijkt wat voor een rijk gebied Oostelijk Flevoland is wat de flora en fauna
betreft. Het is zonder meer een van de mooiste en rijkste natuurgebieden van ons land.



De Dukdalf (25 juni 1971)
Afgelopen dinsdag heeft de Dukdalf afscheid genomen van haar hoofd de heer J.B.Bensch, die na
negen jaar op de Dukdalf te hebben gezeten, vertrekt naar de scholengemeenschap te Dronten.
'sMiddags was het afscheid van de leerlingen, die enkele toneelstukjes opvoerden en gedichten
voordroegen. 's Avonds was er gelegenheid voor genodigden, ouders en oud-leerlingen om afscheid te
nemen. Eerste spreekster was mevrouw Hartsuiker-Spilker, die namens het openbaar lichaam sprak. De
volgende spreker was de heer fuenstra, inspecteur voor het lager onderwijs, die begon met te
zeggen:"Het spijt me, dat het nodig is". Maar hij had zichal over de teleurstelling heengezet. Hierna
kwam de heer J.Selles, collega van de heer Bensch. De heer Selles was enthousiast over de onderlinge
sfeer, die er tussen het personeel bestond. "Het is voor ons erg spijtig, maar we wensen u ontzettend
veel succes bij uw nieuwe baan". De heer Kuiper, voorzitter van de oudercommissie: "Ik loop op het
ogenblik met gemengde gevoelens rond, want iedereen ziet eigenlijk een beede tegen uw vertrek op.
Maar het is wat u vanmiddag tegen de kinderen zei: "Ik blijf in Dronten, ik zeg geen adieu, maar tot
ziens". De heer Bensch heeft kans gezien de Dukdalf een zekere reputatie te geven. Hij heeft altijd
iedereen bij de school betrokken. Een kritische noot plaatste de heer Kuiper ten aanzien van het
moeizaam contact, dat de heer Bensch soms met de ouders verkreeg, maar dat was eerder een daad
van omzichtigheid. Tenslotte haalde hij de woorden van de heer Benschzelf aan door te zeggen:"Het
welzijn van een ander kan een weldaad voor jezelf betekenen".

De Kiel (25 juni l97l)
Vrijdagavond nam men in Dronten afscheid van de heer A.J.Hullegie, hoofd van de rk lagere school
De Kiel. Veel ouders waren naar de afscheidsbijeenkomst gekomen, die door de leerlingen werd
aangeboden aan de leerkrachten en de ouders. Een franse musical, ingestudeerd en geregiseerd door de
heer Hullegie en juffrouw Van Mierlo werd goed weergegeven.
De voorzitter van de oudercommissie de heer C.G.Vollebregt vroeg zichaf of woorden op zo'n avond
wel nodig waren. "Iedereen kent de heer Hullegie en hij is bij zeer velen gewaardeerd". Spreker
schetste de vele verdiensten van de onderwijzer op school en daarnaast zijn verdiensten als dirigent
van een zangvereniging en als dirigent van het zangnunmer tijdens de Zeskamp-show. "U hebt door al
uw werk een stuk cultuur in de polder gebracht waarvan we kunnen zeggen: het was goed".

Jeugdvoetballer (25 juni 1971)
Alsof het dagelijks werk voor hem was nam de 1l-jarige Marcel Boelens, wonende aan de Kokkelweg
te Biddinghuizen, op het KNVBsportcentrum teZeist de prijs voor de Ford-jeugdvoetballer van het
jaar ï971 in ontvangst uit handen van de beroemde Engelse voetballer Bobby Charlton. Uiterlijk
onbewogen maar innerlijk behoorlijk gespannen dit voetbaltalent uit Oostelijk Flevoland. Van de ruim
100 deelnemers aan het Ford-voetbalspel behaalde hij met 128 punten het hoogste aantal.
Hij weet trouwens niet of hij doorgaat met voetballen. Het is wel zijn favoriete sport maar daarnaast
tennist hij ook nog. Het voetballen doet hij bij BAS in het C1 juniorenteam. Dit team, dat het
afgelopen seizoen kampioen werd, steunt voor een groot deel op de schutterscapaciteiten van marcel.
Van de 82 gescoorde doelpunten nam hij er maar liefst 50 voor zijn rekening.
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Swlfterbant, juni 1996.

Geachte donateur,

Ingesloten vindt u de uitgave van het nieuwste kwartaalbulletin van onze
stichting.
Van deze gelegenheid maak ik gebruik u vriendelijk
voor 1996 over te maken op het rekeningnummer dat
vermeld staat.
Voor particulÍeren bedraagt het bedrag minimaal f
minimaal f 50,-- per jaar.

Bij voorbaat dank voor de moeite
Vriendelijke groeten,

A.A. van Beveren,
penningmeester.

te verzoeken uw donatie
in de kop van deze brief

10,-- en voor bedrijven


