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Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland

Kwartaalbulletin met grepen uit het lokale nieuws dat "De Flevolander" de
inwoners van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant onder ogen bracht.

UITGAVE VAN DE STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING
IN DE GEMEENTE DRONTEN

INLEIDING
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijke nieuws
uit de Flevolander-edities van het derde kwartaal lg7l.
Hopenlijk 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 voldoendè om donateur te
worden. Veel leesplezier gwenst.

Het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten,

J.Griede, Dronten voorzitter
drs.E.C.J.Eggermont, Dronten secretaris
A.A.van Beveren, Swifterbant penningmeester
mw.J.G.in 't Veld-Janse, Dronten 2e voorzïtter
H.A.van den Brink, Dronten bestuurslid
Mw.A.Kleefstra, Dronten bestuurslid
vacature, Biddinghuizen bestuurslid



Juli 1971 (week 27)

Maatschappelijk werk
Met ingang van 1 juli 1971 heeft de naam van de Stichting gezinsverzorging en
gezinshulp in Oostelijk-Flevoland een wijziging ondergaan. Dit door het
aantrekken van twee maatschappelijk werkers. Het maatschappelijk werk is namelijk
ondergebracht bij de voornoemde stichting. De nieuwe naam luidt officiëel "Stichting
gezinsv erzorging en maatschappelijk werk".
Het maatschappelijk werk werd, zolang de polder bewoond is, verricht door allerlei
instanties, waaronder artsen, wijkverpleegsters en kerkelijke instellingen. Deze situatie
vond men op den duur onbevredigend en er ontstond behoefte aan een professionele
aanpak van het maatschappelijk werk in Oostelijk-Flevoland.
Na vele besprekingen, die hoofdzakelijk gingen over het probleem waar het
maatschappelijk werk ondergebracht zou moeten worden en waaraan door alle levens-
beschouwelijke groeperingen werd deelgenomen, kwam men tot de conclusie, dat dit
het beste kon gebeuren bij de stichting gezinsverzorging die reeds acht jaar tot ieders- tevredenheid in Flevoland werkzaam was en nog is.
Twee maanden geleden ging het maatschappelijk werk offlrcieus van start. De beide
maatschappelijke werkers G.A. Venhorst (33) voor het gebied Dronten en R.A.L.
Bovenberg voor Lelystad, beiden geruime tijd in Rotterdam werkzaam geweest, kregen
direct volop werk. Ook al door het nauwe contact wat bestaat met de stichting
gezondheidszorg, die maatschappelijke problemen vrij snel signaleert en die op haar
beurt doorspeelt naar de maatschappelijk werkers. Door deze samenwerking tussen de
stichting enerzijds en de artsen, wijkverpleegsters en kerkelijke instanties en andere
personen en organen anderzijds, ontstaat een veelzijdige en daardoor effectieve hulp aan
gezinnen en personen die hiervoor in aanmerking komen.
De stichting wordt door het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk
beschouwd als een A-instelling. De stichting gezinsverzorging was dit overigens ook aI.
Hierdoor heeft het Rijk ruimte geschapen om te experimenteren, omdat maatschappelijk
werk in een zo jong gebied als Oostelijk Flevoland nog vele vraagtekens oproept. Toch

- blijkt, dat in de twee maanden dat de maatschappelijk werkers bezig z4n, er behoefte
bestaat aan dit werk. Het predikaat A-instelling heeft ook nog andere gevolgen en wel
op het financiële vlak. Men krrjgt namelijk meer subsidie. Toch bl|ft de stichting een
beroep doen op de bevolking, de kerken en het Openbaar Lichaam. De "oude" stichting
is ieder jaar rondgekomen, ondanks de kostenstijging. Voor 1971 worden de kosten op
ruim 600.000 gulden geraamd. Hiervan komt 466.000 gulden voor rekening van het
Rijk en het Openbaar Lichaam. De verwachting is dat de bevolking door donatie en
retributie ongeveer 100.000 gulden bij elkaar brengt. Er blijft dan echter een gat van
ongeveer 50.000 gulden. Hiervoor wil men een beroep doen op kerken, bedrijven en
eventueel een extra subsidie van het Openbaar Lichaam. In Dronten heeft de stichting
de beschikking gekregen over de bovenverdieping van de zijvleugel van het Medische
Centrum.



JuLi 1971 (week 28)

Aantal wethouders
Het dagelijks adviescollege stelt de Dronter adviesraad voor de minister van Binnen-
landse Zaken een brief te zenden met daarin het verzoek de gemeente Dronten drie in
plaats van twee wethouders te geven. Het DAC is van mening, dat gelet op
a. de bestuursovergang van het openbaar lichaam naar gemeente;
b. de oppervlakte van de toekomstige gemeente Dronten (ongeveer 36.000 ha);
c. de verwachte overloop uit de randstad;
d. de recreatie langs de randmeren;
e. de niet-provinciale indeling en
f. de intergemeentelijke contacten
een coffectie in de algemene regel met betrekking tot het aantal wethouders
noodzakelijk maakt.

Veluwemeer
Langs de boorden van het Veluwemeer vertoeven sinds zaterdag en zondag waarschijn-
lijk meer mensen dan er in Dronten wonen. De bouwvakvakantie is zo juist begonnen
en zeer veel Nederlanders, maar ook buitenlanders, vooral Duitsers, hebben het
Veluwemeer als vakantieoord gekozen. De campings zljn nagenoeg geheel bezet en op
de toegangswegen tot het strand is het zonder meer druk. Dit weekeinde was geen
parkeerplaats meer onbezet.
De bouwvakkers hebben vrijdagmiddag de troffels opgeborgen, de bouwkranen in
Flevoland zijn stilgelegd en evenals op andere bouwwerken in ons land loeiden
maandagmorgen geen sirenes, die iedere morgen tot het werk oproepen. De bouwvak-
kers genieten een welverdiende vakantie. Een groot deel van hen doet dat langs de
oevers van het Veluwemeer. Berichten over waterverontreiniging ten spljt.

Statistiek
In procenten de provincie van herkomst van de Flevolandse bevolking: Groning en: 5o/o,
Friesland 4,8, Drenthe 4,1, Overijssel 33,1, Gelderland 11,1, Utrechtl,g, Noorà-
Holland 11,3, Zuid-Holland 6,9, zeeland 2,8, Noord-Brabant 3,3, Limburg 0,7,
buitenland 0,6 en geboren in oostelijk Flevoland 13,4 procent.
Een onderverdeling per provincie laat zien, dat bijv. uit de provincie Overijssel het
merendeel uit de NOP komt: 32rc personen; uit Kampen 1090 en uit Zwoíle 289. De
Flevolanders, die uit Noord-Holland komen, waren daar voor een groot deel in de
Amsterdamse agglomeratie (607 personen) gevestigd.
Samenstelling van de bevolking van Flevoland naar kerkelijke gezindte: rooms-
katholiek 3992 personen (23,2 pct), nederlands-hervormd 5738-(33,4 pct), gereformeerd
(synodaal en vrijgemaakt) 3537 (20,6 pct), christelijk gereformeerd,2lO (t) pcq,
overig gereformeerd (geref.gemeente en oud-geref.gemeente) 115 (0,7 pct), dooptg"-
zind, remonstrants, vrijzinnig luthers 166 (1,3 pct) en tenslotte geen: 3203 p".ro.r*
(18,6 pct).



16 juli l97l (week 29)

Ontvangst pachters
Na een welkomstwoord van ir A.G.Lindenbergh, die evenals voorgaande jaren de
bijeenkomst leidde, sprak dr W.M.Otto, directeur van de Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders en tevens landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpol-
ders" de pachters en hun echtgenotes toe.
"Vanouds is het een blijde dag in de IJsselmeerpolders wanneer er een groep nieuwe
bewoners voor een eerste kennismaking op bezoek komt', aldus de heer Otto. "Voor LJ,
nieuwe bewoners vandeze polder, is dit een belangrrjke dag, omdater nu een einde is
gekomen aan een lange periode van spanning en onzekerheid en omdat u zich nu
geheel kunt gaan instellen op de bouw van een nieuw bedrijf. Voor ons, als Rijksdienst,
is dit ook een belangrijke dag, omdat hiermede weer een periode wordt afgesloten van
ingespannen arbeid aan de opbouw van deze polder. Maar niet alleen rijksdiensten
werken hier aan de ontwikkeling van deze polder, in feite werken daar alleen mensen

- ean, die in deze polder wonen. En daarom is uw komst ook voor de gehele bevolking
van Oostelijk Flevoland een vreugdevolle dag en een mijlpaal in de ontwikkeling van
dit nieuwe land. Daarom: hartelijk welkom hier in Dronten, het agrarisch centrum van
Flevoland.
Een speciaal welkom en en speciale gelukwens aan diegenen onder u, die al vele jaren
in deze polder hebben gepionierd en die hun werk nu bekroond zien door de toewijzing
van een eigen bedrijf', zo sprak de heer Otto.
Uitvoerig noemde hij de talrijke nieuwe aspecten in Flevoland om aan te tonen hoe
nieuw dit nieuwe land wel is. Hij voegde er wel onmiddellijk aan toe, dat hij niet de
indruk had willen vestigen dat de pachters hier in een gespreid bedje terecht zijn
gekomen. "Als u dat al mocht denken, zult u hier snel genoeg de harde werkelijkheid
leren kennen. En die werkelijkheid is, dat dit nieuwe land naast vele aantrekkelijke
kanten ook vele moeilijke en onverwachte problemen oplevert, zowel voor de
individuele ondernemer, als ook voor de overheid. U gaat echter een bedrijf opbouwen
in het best ingerichte landbouwgebied in Nederland, op zeer goede grond. Voor u zijn

-hier de voorwaarden geschapen om tot de meest modeme bedrijfsvoering te komen. En
wanneer u dan in de eerste jaren toch voor vele problemen komt te staan, bedenkt u
dan dat deze polder nu ï4 jaar geleden net droog begon te vallen.
Wij verwachten van u dat u niet alleen bent gekomen terwille van uw eigen materiele
belangen, maar ook - ieder naar verrnogen - om mee te bouwen aan een nieuw land,
dat ook voor uw kinderen een goed Land zal zijn om te wonen en te werken. Daarbij
wens ik u toe veel voorspoed, veel gezondheid en veel doorzettingsvermogen. Moge er
zegen rusten op uw verblijf in deze polder", aldus dr Otto.



20 juli 1971 (week 30)

Bosaanplant
Dit voorjaar leverden de Flevolandse bossen al de eerste werkelijke grote bijdrage aan
industriehout. Daartoe vond in het Roggebotsebos en in het Reve-Abbertbos in een
gebied van ongeveer 100 ha een uitdunning plaats die zo'n 4000 ton hout voor de
papierindustrie opbracht. Dit hout, afkomstig van 12- en 13 jarige populieren, werd op
de groeiplaats verkocht aan de Heidemaatschappij a f 25,-- per ton. Op dit moment
bedraagt de bruto-oppervlakte van de bossen 3608 ha. Jaarlijks zijn ongeveer 400 a 500

ha bos ingeplant, in het bosjaar 1970-1971 werd dat opgevoerd tot ongeveer 800 ha.
Het ligt in de bedoeling deze oppervlakten na 1972 uit te breiden tot ongeveer 1000 ha,
zo heeft de RIJP doen weten. In de loop der jaren zijn verschillende plantschema's en
mengingen ontwikkeld, waarbij het feit dat ook rijkere gronden voor bos werden
aangewezen en de noodzaak tot mechanisering van invloed z1n geweest. De keuze van
de houtsoorten is aftrankelijk van het klimaat en de bodemgesteldheid. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen hoofdhoutsoorten en verzorgende hulphoutsoorten. De
hoofdhoutsoorten (zoals populier, wilg, es, esdoorn, iep, eik en beuk) vormen de
toekomstige opstand, terwijl de hulphoutsoorten (onder de polderomstandigheden
voornamelijk els) door breking van de windkracht, verbetering van strooiselvertering en
tegengaan van de verontkruiding, het groeimilieu van de hoofdhoutsoorten gunstig
beïnvloeden. Van het nodige plantmateriaal (2,2 milj.) in het bosjaar 19691ï970 werden
0,2 miljoen van derden betrokken en 2 miljoen op de eigen kwekerij bij Roggebotsluis
gekweekt. Deze kwekerij heeft een oppervlakte van 67 ha, maar za| nog worden
vergroot. De aanwezige boscomplexen in Oostelijk Flevoland zijn de volgende:
* het Roggebotzand, aangelegd tussen 1957 en 1967 met een bruto-oppervlakte van

787 ha. De netto-beplante oppervlakte is 690 ha;
* het Reve-Abbertbos, aangelegd tussen 1958 en 1967, met een bruto-oppervlakte

van 707 ha. De netto-beplante oppervlakte is 621 ha;
* het Sprjk- en het Bremerbergbos, aangelegd tussen 1962 en 1969 met een

oppervlakte van 932 ha bruto. De netto-beplante-oppervlakte bedraagt 664 ha;
* het Harderbos nabij Harderwijk, aangelegd tussen 1967 en 1968, met bruto-

oppervlakte van ll2 ha; netto 62 ha;
* het Larserbos, aangelegd tussen 1,966 en 1969, bedraagt bruto 80 ha; de netto-

oppervlakte aan beplanting is 71 ha;
* het Wisentbos en de bosstrook langs de Hoge Vaart nabij Dronten, aangelegd

tussen 1962 en 1969. Bruto bedraagt de oppervlakte 264 ha. De netto-beplante
oppervlakte is 166 ha;

* het boscomplex rond Lelystad (zonder stadsbos en het CDl-terrein), aangelegd
tussen 1964 en 1969, heeft een bruto-oppervlakte van 726 ha; de netto-beplante
oppervlakte is hier 726 ha.

Totaal heeft Oostelijk Flevoland bruto 3608 ha bos. De netto-beplante-oppervlakte
hiervan is 2756 ha. Er is 1i90 ha beplant met populieren en wilgen, 379 ha met es en
esdoom, 3l2ha met spar, 168 ha met pijnboom en 707 ha met overige boomsoorten.



27130 juli 1971 (week 31)

KVP, CHU en AR met één tijst
De KVP, CHU en AR zullen op de komende gemeenteraadsverkiezingen met een
gezamenlijke lijst uitkomen onder de naam Combinatie Christelijke Pàrtijen (CCp). Dit
werd bekend gemaakt op de ledenvergadering van de KVP, die onlangr *.rd gehouden.
Van AR-zrjde was de voorzitter, de heer M.Maris aanwezig. De CHU-voorzittér was
verhinderd. Verder werd bekend gemaakt, dat de heer M.G.P. van Arendonk, die op dit
moment voor de KVP in de adviesraad zetelt en tevens lid is van het DAC, zich niet
beschikbaar stelt voor een nieuwe periode.
De vergadering werd geopend door voorzitter J.A.Appelman. Na de goedkeuring der
notulen kwam het jaarverslag aan de beurt. Hierna kwam aan de orde de ,u^"*"rking
tussen de drie partijen. De voorzitter noemde het wenselijk dat de reeds bestaande
samenwerking tussen de KVP, CHU en AR werd uitgebreid. "'We hebben de afgelopen
twee jaar een bijzonder goede samenwerking gehad. In het bestuur heerst een góede
sfeer" aldus de heer Appelman, die het aanbevelenswaardig noemde de samenwerking
met de twee andere partijen verder uit te breiden.
De verdeelsleutel die bij de samenstelling van de lijst zal worden gebruikt is dezelfde
als bij de laatste verkiezingen. Dat wil zeggen: AR l-4-7, KVP 2-5-B en de CHU 3-6-9.
Het gezamenlijk verkiezingsprogram van een speciaal aangestelde commissie wordt
eind augustus verwacht.

Burgemeester
Het DAC heeft bij de minister van Binnenlandse Zaken aangedrongen op een spoedige
uitspraak inzake de te volgen procedure ter voorbereiding vàn de binoeming van een
burgemeester voor de gemeente Dronten.

Rubbertegel
Momenteel wordt in Dronten een proef gedaan met rubbertegels onder speelplaatsen
met klimrekken e.d. Deze rubbertegels bestaan uit gemalen autobanden. bndèr* 
verschillende klimtoestellen zijn 100 m2 tegel gelegd. Wanneer de proef gunstig mocht
uiwallen zal elke speelplaats in Dronten zo'n "vloerbedekking" krijgen.

Subsidie Flevodienst
De minister van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat hij bereid is goed te
keuren, dat aan de NV Flevodienst door het openbaar lichaa. ó.n bijdrage in de
vervoerskosten van schoolkinderen wordt verstrekt van maximaal f g.ZSÉ voor de
periode van 1 augustus l97l tot l januari 1972.Indien evenwel voor het verstrijken
van deze periode wordt overgegaan tot het instellen van de nieuwe gemeente Dronten,
dan kan de bijdrage slechts verleend worden voor een evenredig deel tot het tijdstip
waarop de instelling van de nieuwe gemeente van kracht wordt.



3 augustus 1971 (week 32)

Steun woningbouwYereniging
Landdrost dr W.M.Otto en het dagelijks adviescollege zljn voomemens geldelijke steun
in de vorïn van een grondvoorschot, een bouwvoorschot, een bijdrage ineens in de
grondkosten en een jaarlijkse bijdrage in het te verwachten tekort op de exploitatie te
verlenen aan de Woningbouwvereniging "Oostelijk Flevoland".
Genoemde vereniging gaat 168 woningwetwoningen bouwen in drie woonkernen van
Flevoland. Biddinghuizen knjgt 51 woningen, Dronten 69 en in Swifterbant worden 48
woningen gebouwd. De aanvraag voor geldelijke steun komt hedenavond in de
openbare vergadering van de Dronter adviesraad.
De woningen zullen in Biddinghuizen dienen te worden gebouwd in een gebied ten
zuiden van de Cultuursingel, in aansluiting op de 50 woningen die daar door de
Rijksdienst worden neergezet. In Dronten is het bouwterrein tussen de Oeverloper en de
Fazantendreef, ten oosten van de reeds gereed gekomen woonwijk aan de Oeverloper.
Te Swifterbant is gekozen voor een terrein gelegen onmiddellijk ten zuiden van de
Zuidsingel en ook hier zullen de woningen worden gebouwd in aansluiting op 37 door
de Rijksdienst te bouwen woningen.
De situering van de woningen op de bouwterreinen stemt overeen met die neergelegd in
de bestemmingsplannen van Biddinghuizen en Swifterbant, terwijl wat Dronten betreft
de situering als door de adviesraad voor Dronten-noord aan de RIJP is voorgesteld is
aangehouden.
Alle 168 woningen zullen worden gebouwd volgens het type Meander, met als kenmerk
dat op de begane grond de keuken en de hal met het bijgevoegde in de tegenover elkaar
liggende hoeken zijn gesitueerd. Voorts z\jn in dit type woning op de verdieping vier
slaapkamers geprojecteerd.
Ingevolge artikel 60 van de woningwet kan door de gemeente aan de woningbouw-
verenigingen geldelijke steun worden verleend ter tegemoetkoming in de door deze
instelling in het belang van de volkshuisvesting te maken kosten.
Uit de door de woningbouwvereniging ingediende aanvrage om verstrekking van
geldelijke steun uit 's rijks kas voor de bouw van de onderhavige woningen blijkt, dat
de verwervingskosten van de grond worden geraamd op een bedrag van totaal
f 803.536,00 of per woning gemiddeld f 4.782,00, zullen bedragen. De totale bouw-
kosten bedragen naar raming f 7.450.953,00, of per woning een bedrag van
f 44.351,00. De totale stichtingskostenper woning belopen hiermede een bedrag van
gemiddeld f 49.133,00.
Uitgaande van de bovenvermelde stichtingskosten van de woningen en met inacht-
neming van de van het rijk te ontvangen bijdragen is de gemiddelde maandhuur van de
te bouwen woningen bij een sluitende exploitatie berekend op een bedrag van plm
f 187,00, terwijl de maximum maandhuur kan worden gesteld op plm f 225,00. Voorts
zal de huur met ingang van 1 januari van het tweede jaar na dat van de gemiddelde
bewoningsdatum volgens wettelijke regeling worden verhoogd.



6 en 10 augustus 1971 (week 33)

Natuurgebied H 25
De behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan "Dronten landelijk gebied 197A"
voor het landelijk gebied van de toekomstige gemeente Dronten, in de adviesraad, heeft
zich toegespitst tot een uitvoerige discussie betreffende de door het DAC voorgestelde
bestemming van kavel H 25 aan de Rivierduinweg bij Swifterbant. Kavel H 25 dient
volgens het DAC bestemd te worden als "natuurgebied". De boscomplexen aldaar zijn
gelegen op oude stroomgeulgebieden en er bestaat daar ter plaatse de mogelijkheid,
door de gevarieerde opbouw van de ondergrond van het tot ontwikkeling komen van
botanische waardevolle vegetaties. In verband hiermee zijn recreatieve en andere
ontwikkelingen daar niet gewenst, aldus het DAC.
De heer J.C.Gehrels (CCP) vond het boscomplex niet passen in een landbouwgebied als
gelegen rondom Swifterbant en was van mening, dat de belendende landbouwpercelen
last gaan ondervinden van overwaaiende zaden (onkruiden) en hij kwam dan ook met
het voorstel de kavel te annuleren. De dertig hectare van kave| H 25 zou prachtig-* 
verdeeld kunnen worden onder de aangrenzende pachters, aldus de heer Gihrels.
Later zou hij zijn voorstel aanzienlijk verzachten, nadat de heer F.D.van Kuik (PAK)
en DAC-lid de heer Witteveen de adviesraad in goed opgebouwde betogen overtuigden
van het unieke van kavel H 25. Alleen de heer H.D.S.van Veen (VVD) steunde in
eerste instantie de heer Gehrels vanwege het landbouwkundig aspect.
Ir Gehrels kwam met een tussenvoorstel om de 30 hectare in te krimpen en met de
opmerking, dat hij het boscomplex landschappelijk niet mooi vond, waarop de heer
Witteveen repliceerde met: "mensen van Staatsbosbeheer - en dx ztjn toch geen kleine
jongens - vinden het landschappelijk juist uitzonderlijk fraai en wie ben ik dan...".
De heer Gehrels daarop: "Ja, wie ben ik dan wel".
De discussie tussen landbouw en natuurwetenschap kwam ten einde door een voorstel
van de heer Van Kuik en de heer Gehrels om de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
te adviseren de zaak nog eens grondig te onderzoeken en te laten uitdiepen welke
belangen er spelen. Het DAC was hiertoe bereid en hoopt t.z.t. een verslag van het

-- onderzoek en argumenten van de Rijksdienst te kunnen geven.
Het bestemmingsplan Dronten landelijk gebied 1970 werd aangenomen met dien
verstande, dat de beslissing over kavel H 25 wordt uitgesteld.
De heer F.D.van Kuik had bij de behandeling veel waardering over het plan
uitgesproken, zo ook de heer Kadijk (Gereformeerde Concentratie) en de heer
H.D.S.van Veen, die nog een pleidooi hield voor de kleine bedrijven van 20 hectare in
deze polder, en informeerde naar de toegankelijkheid van de jachthavens aan het
Veluwemeer, naar de mogelijkheid van aanleg van parkeerhavens op de Harderdijk, een
fietspad langs de Bremerbergweg en vervanging van de pont in de Hondweg.



10 augustus l97l (week 34)

Inwonertal gemeente Dronten in 2000
Uitgaande van de nationale taakstelling met betrekking tot de Zuidelijke IJsselmeer-
polders wordt de bevolkingsomvang van Dronten in hÉt jaar 2000 geiaamd op 25.000 à
40.000 personen. De nationale taakstelling behelst het huisvesten van 250.000 à
500.000 personen in het gebied van de Zuidelijke lJsselmeerpolders in de periode tot
het jaar 2000. Thans zijn in het gebied van de toekomstige glmeente Dronten circa
12.000 mensen gehuisvest. De toeneming van de bevolking tot het jaar 2000 zou dus
volgens bovengenoemde taakstelling 13.000 - 28.000 p"r.àn., omvatten, dit is circa
430 - 930 per jaar. Bij een daling van de woningbezettingzoudeze bevolkings-
toeneming opgevangen dienen te worden in 2400 - 7350íoningen, dit is ..., bor*-
stroom van gemiddeld 110 - 240 woningen per jaar voor de periode 1970 - 2000.
De Dronter adviesraad heeft de nota van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders over
de ontwikkeling van de toekomstige gemeente Dronten behandeld. In de nótu ir, omdat
beschouwingen op langere termijn zeer vaag worden, voorshands slechts voor de eerste
periode van 10 jaar uitgegaan van een bouwstroom van 1000 woningen in de jaren
1970-1980, dus gemiddeld 100 woningen per jaar.
De uitbreiding van de beroepsbevolking wordi in de periode lgT1-lgg0 geraamd op
2.400 personen. Deze 2.400 personen zijn voor het merendeel werkzuu* bin ren de
gemeentegrenzen. Verwacht wordt namelijk dat:
a. de uitbreiding van de werkgelegenheid in de

diensten 550 arbeidsplaatsen zal omvatten;
b. de uitbreiding van de werkgelegenheid in de

plaatsen zal omvatten;
c' er 800 werknemers vervangen dienen te worden (vanwege pensionering en van

wege de relatief korte arbeidsduur van vrouwelijk persoàeei;;
d. door het beschikbaarstellen van woningen gepoogd kan worden de inkomende

pendel (circa 100 werknemers) op te heffen.
De uitbreiding van de in de gemeente woonachtige forensen (uitgaande pendel) wordt
geschat op 450 personen.
Aangezien de werkgelegenheid in de landbouw vrijwel niet meer uitbreidt, betekent dit
dat de voormelde 550 nieuwe arbeidsplaatsen vrijwel geheel in de industrie en
stuwende diensten moeten worden gevonden. Dit is eà zodanige opgave, dat ook om
deze redenen bij het opstellen van woningbouwprogramma's .Àg. vóorzichtigheid
geboden lijkt. Het aantal van 2.400 beroepsperràr., bestaat ruuir.r*achting uit 1.700
schoolverlaters en 700 nieuw ingekomenen.-Deze laatste groep zal voomamelijk jonge
gezinnen omvatten. De vraag naar woningen uit deze groep wordt geraamd op OiO.
Uit de groep schoolverlaters zullen, naarmate zij oudei *oid..r, g"à..r"n gevàrmd
worden. Hiervoor zullen tot 1980 vermoedelijk 350 woningen ,o-aig zijn.
Tenslotte wordt opgemerkt dat het in dit punt aan de orde gestelde proces van de
ontwikkeling van de werkgelegenheid en de uit dien hoofde uitgeoefende vraag naar
woningen in de realiteit vermoedelijk complexer van karakter is als hier beschieven.

landbouw, industrie en stuwende

verzorgende diensten 500 arbeids-



13 en 20 augustus 1971 (week 35)

Afos-projecten
De projectencommissie van het Afos, Actiecomité Flevoland voor Ontwikkelings
Samenwetkit g is van oordeel, dat, hoewel de keuze van een project nog niet trigent is,
toch reeds een aantal projecten tijdens het vredesweekeind aan aL U",rotting ter-keuze
dient te worden voorgelegd. De commissie heeft projecten uitgekozen in Biazilië
(Anapolis), West-Kameroen (opleidingscentrum) en India (kinàerhulpplan). Voor deze
projecten is resp. nodig f 27.000,:, f 60.000,: €n f 87.500,:.

Polderwegen anno 1,971,

Beneden peil blijft het met de wegen in onze polder. Een geliefclkoosd onderwerp van
de krant. Gelukkig ook van de leden van de Dronter adviesraad, die deze week de
gelegenheid kregen om de wegbeheerder, de Dienst der Zuiderzeewerken in de persoon
van de heer Klasema, onder vuur te nemen. Het werd inderdaad een waar spervuur van
vragen. Anno 1971, tientallen verzoeken van adviesraadsleden, stukjes in de krant en
wat nog meer ten spijt, zrjn er nog wegen in Flevoland die niet voorzien zijn van een
naambord. Zijn er tientallen kruispunten, waar de weggebruiker zelf maar àoet gokken
hoe hij de polder uit kan komen. En blijven zeer vels mensen in het centrum van
Lelystad en Dronten vragen: waar is de Flevohof? Dat alles wordt overbodig als einde-
lijk eens iets wordt gedaan aan een goede, correcte en volledige wegbewijzeiing in ons
gebied. We geven de moed niet op en blijven met onze lezers en A" norrderderidages-
mensen, die de polder bezoeken, attent en zullen niet nalaten op deze omissie te *íir"n.

Doodlopende weg
De Hondweg blijkt officiëel een doodlopende weg te zijn. Tot deze levensgrote
ontdekking kwam de Dronter adviesraad tijdens een bijiondere openbare vérgadering.
De heer Van Gaalen (VVD) vroeg namelijk aan het Hoofd van de Dienst dei Zuider-
zeewerken, ir.M.K1asema, wanneer de pont in de Hondweg nu eens werd vervangen
door een brug. Dit in verband met het vele ongemak dat deze pont geeft. De heer
Klasema zei dat de pont van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpoldeis was, zodat ZZW
er eigenlijk niets mee te maken heeft. Maar de pont zou toch nooit vervangen worden
door een brug, omdat de Hondweg officiëel een doodlopende weg is. De pint was meer
als service bedoeld aan de bewoners. Stomverbaasd orr"r h.t feit dat de Hondweg
officiëel staat aangeduid als doodlopende w€g, vroeg de heer Van Gaalen hoe het dan
mogelijk was dat de weg op iedere kaart getekend staat als een norrnale doorgaande
polderwe g. Zelfs op officiële kaarten. dit zou nader onderzocht worden en mocht dit zo
zijn dan werd dit veranderd. De pont blijft echter rustig liggen tot het moment waarop
men met rijksweg 10A begint. Wanneer het zo.ver is werd niet verteld. Het is soms we1
eens gemakkelijk iets niet te vertellen. Toen de heer Van Gaalen overigens over ,,zijn
pont" begon, ontlokte dit aan mevrouw Wooldrik-Holter (PAK) de vraàg of de pont
geen naam kon krijgen. Zij dacht hierbij bijvoorbeeld aan de "Van GaaÉnpont". Er was
echter een andere aanwezige in de zaal die meer zagin de naam "GaalenËppenpont".
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Nummering lijsten voor raadsverkiezingen
In een openbare zitting van het Hoofdstembureau is de nummering bekend gemaakt van
de partijen, die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.
Drie partijen hadden een voorkeursnummering bewerkstelligd te weten de CCP, PAK
en VVD. De CCP had met 8 de meeste voorkeursstemmen en kreeg lijst l, het PAK
met 5 voorkeursstemmen lijst 2 en de WD met 2 voorkeursstemmen lijst 3. De twee
andere politieke partijen, het GPV en de Gereformeerde Concentratie, moesten om de
volgende nummers loten. GPV trok lijst 4 en de Gereformeerde Concentratie lijst 5.
De openbare bijeenkomst dinsdagmiddag vijf uur in het raadhuis werd bijgewoond door
drie belangstellenden en persvertegenwoordigers. Het Hoofdstembureau bestond uit
voorzitter J.Witteveen, het DAC-lid E.Hartsuiker-Spilker, de adviesraadsleden
ir.A.Kadijk en H.D.S.van Veen en de heer A.Schipper namens het openbaar lichaam
"Zuidelij ke IJsselmeerpolders ".
Er deden zich op deze biijzonder rustige zitting van het Hoofdstembureau twee merk-
waardige zaken voor. In de eerste plaats wekte het bevreemding dat de Gereformeerde
Concentratie geen gebruik van de mogelijkheid had gemaakt om via het zittende
raadslid ir.A.Kadijk een voorkeursnummering te verknjgen. De heer Kadijk had de
voorkeursnummering van de CCP gesteund in de veronderstelling, dat een lid van de
CCP hetzelfde voor de Gereformeerde Concentratie zou doen. Daartoe was men van
CCP ztjde ook wel bereid, maar de Kieswet raadplegende bleek, dat men maar eenmaal
een voorkeursnummering mag tekenen. Vandaar. De VVD kwam met 7 handtekeningen
van leden, maar aangezien alleen handtekeningen van zittende raadsleden geldig zqn,
werden er 5 stuks geschrapt.
Het hele misverstand heeft voor de Gereformeerde Concentratie toch ook wel een goede
kant. Bij de vorige verkiezingen kwam deze partij namelijk uit met lijst nummer vijf.
En wie weet zqn er nog een groot aantal verkiezingspamfletten en ander propaganda-
materiaal over en dan kan daawan mooi gebruik gemaakt worden.... . Zo ziet men maat
weer, in de politiek kan men alle kanten uit. Zelfs de goede.

Gratis toegang
In samenwerking met "De Meerpaal" organiseert "De Flevolander" in het kader van de
komende verkiezingen twee openbare bijeenkomsten.
Op dinsdag 27 september vindt in het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" een
openbare bijeenkomst plaats, waarvoor zijn uitgenodigd de lijsttrekkers van de vijf
politieke partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. Z4 vormen een forum onder
voorzitterschap van de heer E.Jaspers, directeur van de Dronter scholengemeenschap.
Op de dag van de verkiezingen (woensdag 29 september) wordt, ook in "De Meerpaal",
door "de Flevolander" een bijeenkomst gehouden, waarop het Openbaar Lichaam
"ZIJP" de diverse uitslagen bekend zal maken. De lijsttrekkers zullen dan commentaar
op de uitslagen geven.
Voor beide bijeenkomsten geidt: gratis toegang.
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Woningbouw
De woningbouwkwestie door de Woningbouwvereniging Flevoland bracht zorgelijke
gezichten en nerveuze raadsleden. De Woningbouwvereniging moet uiterlijk medio
september aantonen, dat het plan van 168 woningwetwoningen ook werkelijk door de
aannemer tegen de met de gemeente afgesproken prijzen zullen worden gebouwd,
anders neemt het DAC stappen om het contingent voor Dronten veilig te stellen.
Aan de ene zijde een DAC met zorgelijke gezichten van de heren Otto, Van Aalderen
en Witteveen en aan de andere kant van de bestuurstafel het strakke gezictt van PAK-
fractieleider Revet en een erg lang in haar koffie roerende mevrouw De Visser.
Revet zal dinsdagavond duidelijk in een dubbel-functie. Als voorzitter van de Woning-
bouwvereniging en als lid van de adviesraad. Misschien was dat de reden van de heer
Revet om de heer Otto toe te vertrouwen, dat hij hem recht in de poppetjes van zijn
ogen kon kijken, want, zo zei de heer Revet,we hebben per slot van rekening beiden
een dubbelfunctie... De heer Revet dacht waarschijnlijk "de aanval is de beste
verdediging". De raad deed dinsdagavond overigens nog bijzondere uitspraken.
Sprekend over het ontstane prijsverschil van de te bouwen woningen van de Woning-
bouwvereniging, merkte de heer J.Wiueveen op, dat de geconstateerde rekenfout
misschien door het bestuur van de Woningbouwvereniging als een "slippertje van de
pen" was gezien, maar voor het DAC was het een slip over een bananeschil geweest.

Koelhuis te Dronten
Een zekere Krelis schrijft in het contactorgaan van Jongeren 19NU "Sgakel" over het
koelhuis te Dronten het volgende: "Smaken verschillen. Wat de een geweldig mooi
vindt, vindt de ander soms geweldig lelijk. Hoezeer smaken uiteen kunnen lopen valt
Krelis telkens weer op als hij Dronten binnenkomt via het industrieterrein. Wanneer hij
De Noord opdraait, kijkt hij steeds met een vies gezicht naar het enorme fruit-koelhuis
dat daar op de hoek wordt gebouwd. Uit ervaring weet Krelis dat er hoge eisen gesteld
worden door schoonheidscommissies e.d. aan alle bungalows en boerderijen, die in de
polder gebouwd worden. Logisch dat aan een gebouw dat pal bij de entree van een
dorp staat, daar mede sterk bepalend is voor het gezicht van een dorp, hoge eisen
gesteld worden aan de uiterlijke vormgeving. Nu moet je over r*uuk niet twisten, maar
Krelis vindt het koelhuis een spuuglelijk-saaie kolos. Hij vraagt zichaf of hij nu zo'n
afivijkende smaak heeft, of kregen de heren ambtenaren de ontwerp-tekeningen
vrijdagmiddag 10 minuten voor 5 op tafel, handtekening eronder-hup-klaar-wegwezen?"
Dit commentaar op het uiterlijk van het koelhuis is volkomen duideiijk en vol[ens ons
ook wel enigszins terecht. De "entree" van Dronten is er inderdaad niet fraai*i op
geworden.
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Fractieleiders vormen forum
Woensdag 29 september gaan de bewoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant
en van de buitenwegen in het gebied van de toekomstige gemeente Dronten gelegen,
naar de stembus om voor de eerste keer in de geschiedenis van Flevoland een
gemeenteraad te kiezen. Een verkiezing die om meer dan een reden interessant
genoemd kan worden. In de eerste plaats natuurlijk vanwege het feit, dat Dronten in
plaats van een adviesraad nu een gemeenteraad gaat kiezen. In de tweede plaats kunnen
de verkiezingen een graadmeter zijnten aarzien van het beleid van het huidige kabinet,
waarbij de Drontense verkiezingen een week na de troonrede en miljoenennota komt.
De aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen hebben zich inmiddels
gepresenteerd en de diverse programma's zijn gepubliceerd. Daarnaast zrln enige
bijeenkomsten gehouden. De politieke belangstelling in Flevoland is vergeleken b1j
plaatsen op het oude land beslist niet slecht te noemen. Dat is in het verleden bij
openbare bijeenkomsten van de gezamenlijke politieke partijen bewezen.
Uitgaande van deze belangstelling heeft de Flevolander het initiatief genomen om in
samenwerking met het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" een grote verkiezings-
bijeenkomst te organiseren. Alle fractievoorzitters van de deelnemende partijen zijn
bereid gevonden zitting in een forum te nemen. Dat zijn voor de CCP (Combinatie
Christelijke Partijen, waarin samenwerken de ARP, de CHU en de KVP) de heer
J.Witteveen, voor de VVD de heer M.van Gaalen, voor het PAK de heer W.Revet, voor
het GPV de heer E.T.Doombos en voor de Gereformeerde Concentratie (waarin
samenwerken de SGP en de kiesvereniging Groen van Prinsterer) de heer A.Kadijk.
De functie van voorzitter van het forum wordt waargenomen door de heer E.Jasper,
directeur van de scholengemeenschap Dronten. Het is de bedoeling, dat de vijf
fractieleiders van genoemde partijen in het kort hun programma uiteenzetten en daarna
vragen van de aanwezigen beantwoorden. Die vragen zullen er ongetwijfeld komen,
want per slot van rekening is de overgang van openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeer-
polders" naar een gemeente Dronten, niet een allerdaagse aangelegenheid. Bovendien
speelt in zekere zin op de achtergrond de benoeming van de eerste burgemeester. Een
benoeming, waarop weliswaar nog wel geen inspraak bestaat, maar niettemin interessant
is om er over te praten. Vragen over de financiële positie van de gemeente Dronten
kunnen worden verwacht, alsmede over de continuïteit van de woningbouw, het beleid
iruake de vestiging van industrieën en vult u zelf maar aan.
Aanstaande dinsdagavond krijgen de Flevolanders, die in het gebied van de toekomstige
gemeente Dronten wonen, gelegenheid om de vragen op hun vertegenwoordigers in die
gemeenteraad "af te vuren'. maar misschien worden het niet alleen vragen, maar komen
er ook suggesties om het zo of zo te doen en wellicht ook opmerkingen dat men het in
de adviesraad niet goed gedaan heeft of juist wel.
Dat alles zal dinsdagavond duidelijk worden. De organisatoren hopen op een grote
belangstelling op een avond, waarop men kennis kan maken met de fractieleiders en
waarop men zonder schroom over de plaatselijke politiek kan bomen.
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Confrontatie kiezers en kandidaten
Ruim driehonderd personen waren dinsdagavond naar het theater van "De Meerpaal"
gekomen om de openbare verkiezingsbijeenkomst mee te maken. Een bijeenkomst
waarop de fractieleiders van de vijf politieke groeperingen, die aan de vèrkiezingenvan
aanstaande woensdag deelnemen, een forum vormden. Voorzitter was de heer E.Jasper,
die het voortreffelijk heeft gedaan. Hij gaf de vragenstellers en lijstaanvoerders
voldoende mogelijkheden om hun vragen te stellen en hun antwotrden te geven; hield
ruimte voor discussies, maar zorgde er voor, dat er de gehele avond een piettige en
ontspannende sfeer heerste. Mede door enkele rake opmerkingen, die menigmaal
applaus ontlokten. Al met al een geslaagde avond, waarop ovàrduidelijk bewezen is, dat
in het gebied van de toekomstige gemeente Dronten politleke belangstelling is, dat de
bevolking mee wil praten en mee wil denken in zaken de toekomstige gemeente
betreffende.
Alvorens de aanwezigen de gelegenheid kregen om vragen te stellen - er waren- overigens talrijke t.h.ift.lijké vràgen ingeleierd - gaf dË voorzitter de vijf fractievoor-
zitters de mogelijkheid in het kort iets Íe zeggen over hun verkiezingrp.og.u*.
Na de inleidingen kwamen de vragen los. Vragen over allerlei zaken, 

-g 
ot" en kleine

dingen. Over de ijsbaan van Biddinghuizen en de distelbestrijding in dé wegbermen.
Over seksuele voorlichting op de scholen, over het instellen van een hulpseóretarie in
de woonkemen Biddinghuizen en Swifterbant, over de vrije verkoop van
voorbehoedmiddelen in openbare gebouwen en per automaat op straat, over het kraken
van lokaliteiten, over de fluoridering van het drinkwater, over meldingsplicht voor
demonstraties en over de aanvraag van vergunning daartoe. Vragen uiieraard over
belangrijke zaken als woningbouw in de toekomstige gemeente bronten en over de
werkgelegenheid en alles wat daarmee samenhangt.
Eén vraag werd niet gesteld, namelijk of de fractieleiders veel verschuivingen
verwachten en of zij een prognose over de zetelverdeling zouden willen g*.rr.

__ 
Maar het antwoord daarop zal de uitslag van de verkiezingen geven.

Vacature burgemeester
Kandidaten voor de functie van burgemeester van Dronten hebben tot en met 4 oktober
a.s. de gelegenheid hun sollicitatie aan de minister van Binnenlandse Zaken te richten.
De minister heeft dit in de staatscourant bekend gemaakt.


