
PROGRAMMA DONATEURSAVON D

:::: ::: ::::: :::::::::: :: : :

De donateursavond zal plaatsvinden op dinsdag 22 oktober 1996 in:

HERVORMD CENTRUM OPEN HOF

en begint om = 2O.OO UUR

met vooraf ontvangst van de bezoekers met een kopje koffie.

1. Opening door Voorzitter.

2. lnformatie door Voorzitter over de eerste 5 jaar van de Stich-
ting (inclusief de financiële "verantwoording").

3. Film over de Afsluitdijk.

4. Dia-presentatie over Dronten.

PAUZE
(met een kopje koffie of een drankje)

5. Korte inleidingen over de "beginjaren":

a. De bestuurlijke aspecten: J. Witteveen
b. Het agrarische bedrijf : R.J. Cuelenaere
c. Roggebot: Mevr. H.D.J.A. Blink
d. Het industriële bedrijf : A. Weevers
e. Het Onderwijs en het sociaal

cultureel leven: Mevr. T. Bensch-Lubbers

Discussie met en/of vragen stellen aan inleiders na de inleidingen.

6. Sluiting.
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STTCHTING GESCHIEDSCIIRIWING IN DE GEMEENTE DRONTEN

SecreLariaat, : E.C.J. Eggermont,
Nept.unusweg 1
8251 AH Dronten.
Tel: 032]- - 31-2638

Rabobank. Rekeningnummer 34. 8l-. 94. 404.
Lid van de kamer van Koophandel Flevoland.
ITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTIII

UITNODIGING TER GELEGENIIEÏD
VAT{/, HET EERSTE LUSTRUM

VAAï DE STTCHTTNG GESCHTEDSCHRT;TVTNG

Op Dinsdagavond 22 oktober a.s. organiseren wij ter gelegenheid
van het 5-jarig bestaan van onze Stichting een avond, waarvoor
wij in de eerst.e plaats aI orrze donateurs en sponsors van harte
uitnodigen.

Het prograÍtma van deze avond staat op de achterkant wan deze
uitnodiging -7syrn.16. ALs Lr dzx prcgralltrna bekzjrX zuft r-t het met
ons eens zijn, dat afleen a7 de namen wan de inLeiders na de pauze
aón ftarantie wormen voor unieke informatie ower de beginjaren vanvvt! Y

OosteTijk FLewol-and en wooraL van d.e gemeente Dronten.

Daarnaast zul-l-en: de infornatie over de eerste jaren
van de Stichting, met daarbij een
overzieht van de materialen, waarover
de Stichting aI kan besehíkken,
de film over de afsluitdijk,
en de diapresentatie,

het inzicht over de geschiedenis van Dronten alIeen maar
vergroten.
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30 september 1971 (week 40)

Verkiezingsuitslag
Bij de gisteren in het gebied van de toekomstige gemeente Dronten
gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad heeft de vvD in
vergelijking met de huidige adviesruad I zetel gewonnen.
De winst kwam van het PAK dat in de gemeenteraad met 4 zetels terug-
komt. De CCP handhaafde haar sterke positie van 7 zetels, terwijl de heer
Kadijk van de Gereformeerde Concentratie ziin zetel behield.
Opvallend was het lage opkomstpercentage. Gemiddeld 76,60A; er werden
4875 stemmen uitgebracht, terwijl 6364 kiesgerechtigden waren opgeroe-
pen. Een absoluut laagtepunt bereilcte het dorpsgebied Swifterbanf íaar de
opkomst slechts 54,20^ was. voor de ccp gaan J.witteveen, w.J.Twisk,
R.Rook, J.van woerden, J.F.de vries, mevrouw R.Kortenoever-van
Zijvetden en H.van Harten de zeven zetels in de gemeenteraad bezetÍen.
Voor het PAK W.Revet, mevrouw H.C.de Visser-Kuipers, F.D.van Kuik
en G.G.van Biezen, voor de vVD M.van Gaalen, S.K.Westerdijk en
J.waterlander, voor de Gereformeerde Concentratie ir.A.Kadijk.
Commentaren van de fractievoorzitters, direct na het bekend worden van
de verkiezingsuitslagen in het theater van De Meerpaal: de heer van
Gaalen: "Ik ben volledig verrast door deze uitslag. Ik had er op gerekend
dat we op twee zetels zouden blijven staan en dat het PAK er éen zou
winnen ten koste van de CCP. Maar zo zieje maar weer, het is ondoenlijk
om je van tevoren aan prognoses te wagen", aldus de overgelukkige
fractievoorzitter van de VVD.
In tegenstelling met de gelukkige VVD'ers stonden de PAK-ers, die zich
met bedroefde g^zichten stonden af te vragen hoe dit mogelijk was.
Fractievoorzitter Revet was duidelijk onder de indruk van déze negatieve
verkiezingsuitslag voor het PAK. Hij vertelde onder andere dat hij inder-
daad diep teleurgesteld was, maar dat men bij het PAK er toch wól reke-
ning mee had gehouden. Volgens hem had het DS'70-effect, dat zich
openbaarde tijdens de afgelopen voorjaar gehouden kamerverkiezingen, ook
in het gebied van de toekomstige gemeente Dronten gemanifesteerd.
De heer Kadijk had er op gehoopt, dat hij gekozen zou worden voor de
gemeenteraad en deze hoop bleek gegrond te zijn geweest. Hij was dan
ook een tevreden persoon. Toch had het volgens hèm ,og -otier gekund
indien er samenwerking was geweest tussen het Gpv, dai ook nu weer
geen zetel behaalde, en de Gereformeerde concentratie.
"Als het GPV en de Gereformeerde Concentratie als één partij de
verkiezingen waren ingegaan, dan geloof ik vast dat deze partlj twee zetels
behaald zou hebben.



Samenwerking had namelijk meer mensen aangesproken", aldus de heer
Kadijk.
De heer Joh.Witteveen, fractievoorzitter van de Combinatie Christelijke
Partijen vond het een zeer plezierige zaak dat zijn partlj de zeven zetels
had kunnen behouden. Voor de verkiezingen had hij reeds verteld, dat men
het bij de CCP als winst beschouwde indien de zeven zetels in de gemeen-
teraad behouden konden worden. Maar de CCP boekte zelfs procentuele
winst zodat, wat zijn partlj betreft, de verkiezingen als geslaagd kunnen
worden beschouwd. Over het lage opkomstpercentage zeí hij nog, dat hij
dit wel had zien aankomen.
Bij de kamerverkiezingen afgelopen voorjaar was deze tendens reeds
duidelijk waarneembaar.



5 oktober 1971 (week 41)

Pleidooi voor sportraad
De sportwerkgroep is momenteel zoveÍ met haar voorbereidende werk-
zaamheden gereed gekomen, dat een gesprek met alle sportbesturen zinvol
wordt geacht. De door de sportwerkgroep opgestelde rapporten worden op
13 oktober a.s. tijdens een bijeenkomst in de vergaderzaal van "De Meer-
paal" ter discussie gesteld. Uit een door genoemde werkgroep ingestelde
enquëte (47 van de 52 sporfverenigingen reageerden) zijn interessante
gegevens naat voren gekomen, die nu verwerkt zijn in een rapport.
De sportwerkgroep heeft daarbij een nabeschouwing gegeven waarin de
totale problematiek rond het sportgebeuren in Flevoland aan de orde komt.
Zo wordt er gepleit om in de gemeente Dronten tot de instelling van een
sportraad te komen.
Vergeleken met het oude land beschikken de dorpen in O.Flevoland over
ruime en luxe sportaccommodaties. De bewoners zijn daar blij mee en
maken er een goed gebruik van. Dat er desondanks door de gebruikers
kritische kanttekeningen gemaakt zijn en wensen
overblijven toont een bloemlezing uit de enquëte aan: een betere planning
van het sportcomplex in Dronten was wenselijk geweest in verband met
uitbreiding van velden in de toekomst. Het halËverharde (opgedrongen)
veld is een mislukking.
Met het geïnvesteerde kapitaal had bij grotere inspraak van de betrokkenen
veel meer kunnen worden bereikt.
In Biddinghuizen zou het clubgebouw 180 graden moeten draaien in
verband met sfeer, buffet en toezicht en een bestuurskamer wordt gemist.
Het onderhoud van de velden is door gebrek aan overleg een volkomen
duistere zaak en de grasmatten behoeven drastische verbetering.
In Swifterbant is vanwege de verlegging van de velden de situatie
verslechterd en behoeft het veld verbetering. Een vangnet achter de doelen
en een verharding worden gewenst. Onderhoud hockeyvelden is onvoldoen-
de en de oefenruimte wat te klein; de huurpriis voor het clubhuis acht men
te hoog. De tennis in Swifterbant heeft behoefte aan een tweede baan en
oefenruimte en in Dronten wordt het clubgebouw te klein. Voor de ruiters
zouden goede definitieve terreinen en manege e.d. de oplossing zijn voor
het ontberen van voorzieningen op de buitenrijbanen (o.a. de toiletten).
Biddinghuizen wenst een echte ijsbaan, Swifterbant een grotere en de
schaatstrainingsgroep zou een kunstijsbaan hier niet gek vinden.
Van instructiebad naaÍ echt zwembad....niet gek. De zorg van een aantal
verenigingen is, en in het bijzonder van de grote omni-verenigingen, hoe
blijven wij voor al deze "activiteiten" mensen vinden, die op bestuurs-



niveau of als vrijwilliger de zaak draaiende kunnen en willen houden.
En hoe vinden wij oplossingen o.a. rond leiders en financiën. Vanaf het
ontstaan van de sporfverenigingen heeft men de samenwerkingsgedachte
gestalte willen geven, zowel naar levensbeschouwing als naar activiteit
binnen de omni-vereniging. Dat deze samenwerking van de sport-
verenigingen onderling als naar de kant van de overheid uitgebouwd dient
te worden is door een 20-tal verenigingen bevestigd.



8 en 12 oktober 1971 (week 42)

Wensen t.a.v. burgemeester
Het voorstel van de heer J.C.Gehrels (CCP) om een commissie in het leven
te roepen, die de Minister van Binnenlandse zaken de wensen en
verlangens ten aanzien van een nieuwe burgemeester voor de toekomstige
gemeente Dronten kenbaar kan maken, is dinsdagavond tijdens de advies-
raadsvergadering in goede aarde gevallen. Voorzitter van Aalderen (dr.Otto
was afwezig) had wel oren naar dit voorstel en hij suggereerde dat de
commisie dan kan worden samengesteld uit de fractievoorzitters van de
toekomstige gemeente Dronten, een zogenaamd senioren convent. Tegen
deze suggestie bleek geen bezwaar te zijn, zodat het DAC gestalte kan
geven aan een commissie die zich gaat bezighouden met de burgemeesters-
benoeming, en die zal bestaan uit fractieleiders van de partijen die zitting
zullen hebben in Drontens eerste gemeenteraad.

Rentmeester
De kwestie van de rentmeester, die zijn kantoor in Lelystad heeft, en
hierdoor de bewoners Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant bijzonder
veel ongerief bezorgt (om een huissleutel van een nieuw huis te halen moet
de bewoner naar Lelystad), was eveneens onderwerp van vragen en
opmerkingen. De heer van Veen (WD) zag graag een proefneming met
spreekuren in Biddinghuizen en Swifterbant vooral wat de volkshuisvesting
betreft. De heer Rook (CCP) vond het maar een kwalijke zaak dat de
rentmeester in Lelystad zat. Ook hij pleitte voor spreekuren in de dorpen.
De heer Witteveen kon namens het Dagelijks Advies College geen concreet
antwoord geven maar hij zegde toe dat binnen het DAC nader bekeken zal
worden of aan de rentmeester gevraagd wordt zijn spreekuren in de dorpen
uit te breiden.

't Groen
voor de eerste keer is er in Dronten een "politiek café" gehouden.
In de jeugdbarak werd gediscussiëerd over "Dronten in 't groen". Politiek
Café is zijn doel niet voorbijgestreefd. Het probleem ,ra, d. milieuvervui-
ling werd geheel buiten de politieke sfeer besproken. Voor de avond waren
vijf inleiders uitgenodigd. Als eerste sprak de heer Wouters; zïjn praatje
ging voornamelijk over de insecticiden.
"Niet in een klap alle chemische bestrijdingsmiddelen op de zwarte lijst,
maar eerst zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken".
Als tweede spreker kwam de heer Wouda (adspirant boer). Deze stelde dat
er zo min mogelijk bos naast agrarische gebieden moet worden geplant, dit



in verband met hinder van overwaaiende onkruidzaad en het wild.
Hierna volgde de heer Segeren, die twee stellingen poneerde:
a. constante politieke en ambtelijke druk om watergebieden schoon te
houden, en b. oppassen welke industrieën worden aangetrokken, opdat het
weinige water dat Dronten heeft, niet vervuild wordt.
De volgende inleider was de heer Den Braven. "Dronten is groen, prachtig!
Mooie bossen, leuk! Plantsoentje, zelfs een botanische tuin, maar Dronten
is te groen. Ik mis bepaalde planten. Ik zie iets eentonigs. Het is alles
groen wat je ziet. Het kan veel fleuriger. En het hoeven niet alleen distels
te zijn. Laat de wilde planten in de berm staan". Hij eindigde met de
stelling: "Laten we proberen Dronten wat minder eentonig te maken".
Als laatste inleider tenslotte de heer Vis. In zijn betoog ging het over het
beheer van de bossen in de polder. "Bos is nodig voor het landschap, voor
de recreatie, voor de planten en de dieren. Bosbeheer is milieubeheer".



15 oktober 1971 (week 43)

Napraten over Vredesweek
F.en dezer dagen heeft het Aktie Comité Flevoland voor Ontwikkelings-
samenwerking vergaderd. Op de agenda stond: structuur Afos; samen-
stelling Afos-comité; napraten Vredesweek'71; ídee-vorming winter-
programma.
Wat betreft de structuur gaat AFOS de nadruk leggen op het werken met
werkgroepen, die ieder voor zich een zeer hoge graad van zelfstandigheid
hebben. Zij maken plannen, voeren die uit, gaan aktie voeren en stellen
commissies in. Boven deze werkgroepen komt het AFOS-comité te staan.
Het AFOS-comité heeft een coÖrdinerende en stimulerende functie. In het
AFoS-comité hebben voorlopig de volgende mensen zitting, te weten:
mevrouw De Quartel en mej.Hettinga en de heren Suidgeest, Aukema,
Uleman, Montanus en De Jong.
Tijdens het napraten over de vredesweek viel een gematigd optimisme te
bespeuren. In Lelystad was het aantal bezoeken bij diverse gelegenheden
wel wat tegengevallen, maar toch veel meer dan verleden jaar. In Dronten
was het veel drukker geweest, maar daar waren het voornamelijk kinderen,
die "De Meerpaal" bevolkten.
Opmerkelijk was dat tijdens een enquëte in Dronten was gebleken dat 69
pct. van de huisvrouwen in Dronten bereid is spullen uit de Derde Wereld
te kopen, ook als het iets duurder is. Voor de idee-vorming bleef tenslotte
weinig tijd over (de werkgroepen zouden daar ieder voor zich beter over
kunnen beraden), maar wel bleek er veel idee te bestaan om geregeld met
de Derde Wereld Winkel op de markt te gaan staan, zowel in Dronten als
in Lelystad.

Dorpsbelang Dronten speelt bingo
De Algemene Vereniging Dorpsbelang Dronten houdt op 21 oktober haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Parochiehuis te Dronten. Op de
agenda staat onder meer een bestuursverkie zing. Aftredend en niet-herkies-
baar zijn voorzitter ir.A.Hagting, penningmeester J.H.Akster, tweede
penningmeester mevrouw F.A.H.Schutrups-Salomons en het lid de heer
C.Rijm. Het bestuur stelt als tegenkandidaten de heren T.C.Rademaker,
B.van veenen en H.E.P.J.van de Starre. Na de pauze wordt er "bingo"
gespeeld met enkele aantrekkelijke prrJzen, waaronder een transistorradio.
Het ledental van de vereniging is in het afgelopen verenigingsjaar gestegen
van 817 naar 845. Hiervan zijn 161 leden woonachtig buiten de woon-
kernen. Door verhuizing naar elders werd een ledenverlies van 71 geboekt.
Een ledenwerfaktie leverde 99 nieuwe leden op.



Aktiviteiten in het afgelopen jaar waren: een \ezing over de Swifterbant-
cultuur, intocht van Sint Nicolaas, festiviteiten in verband met Koninginne-
dag, dodenherdenking bij het vliegersmonument en het jeugdvakantie-
programma in samenwerking met de Stichting Sociaal Cultureel Werk. Het
bestuur kwam het afgelopen verenigingsjaar i0 k..r bijeen. De begroting
r97lll972 toont een tekort van f2.700,:. De vereniging hoopt evenals
voorgaande jaren dit tekort te dekken met subsidies voor koÀinginnedag en
jeugdaktiviteiten van de gemeente.



29 oktober 1971 (week 44

Ledenvergadering Woningbouwvereniging
op de woensdag jl. gehouden eerste ledenvergadering van de Woning-
bouwvereniging "oost-Flevoland" was slechts één punt dat in een,
overigens ook nog tamme, discussie kwam. Dit punt was de bejaarden-
woning. Sommige leden vroegen zich af waarom de woningen in Dronten
(er worden in de noordvleugel van Dronten 14 gebouwd) io ver van het
centrum af komen te liggen. volgens het bestuur van de woningbouw-
vereniging is het echter eenvoudig geen haalbare kaarÍ om bejailden-
woningen in of vlakbij het centrum te gaan bouwen. Wanneer een
bejaardentehuis later aan de orde komt, is het mogelijk om dit tehuis
dichter bij het centrum te zetten Als mogelijke plaats werd genoemd het
terrein aan De Noord, achter de openbare lagere school "De bukdalf'.
Andere punten die ter discussie kwamen waren er op deze vergadering
bijna niet, of het had moeten wezen het al of niet instellen van een Raad
van Commissarissen en een ledenraad.
Het uit zes man bestaande bestuur werd met een persoon versterkt. De
benoeming van de heer A.G.Mekers uit Swifterbant werd door de
vergadering goedgekeurd. op enkele vragen die hierna aan de orde
kwamen over een eventueel in te stellen ledenraad antwoordde de
voorzitter, de heer Revet, dat hij dit ook wel een goed plan vond, maar dat
daarvoor minstens 25 leden nodig zijn. "zoveel hebben-we nog wel in de
drie dorpen, maar dan blijven er ook niet veel meer over. Een groot aantal
leden woont buiten de "polder".
De Woningbouwvereniging heeft gevraagd om een deel van het zowat lege
raadhuis te Dronte^l te mogen betrekken. Dit deelde de heer Revet mee
naar aanleiding van vragen van een der aanw ezigen, die tevens vond dat de
afstand bestuur - leden zo groot was. Hij wilde daarom komen tot een al
eerder genoemde ledenraad. De heer Revet vond echter dat de afstand er
tussen bestuur en leden is omdat de Woningbouwvereniging "Oost-Flevo-
land" nog geen woningen heeft.
Trjdens de vergadering werd ook een aantal plannen voor de toekomst van
de vereniging bekend gemaakt. Ten eerste worden er 16g woningen
gebouwd. Op 5 november komt het bestuur bijeen om samen met de heer
van Velsen van de afdeling Organisatie en Opleiding van de Nationale
Woningraad te gaan bespreken hoe een zo modern en efficiënt mogelijk
bestuursapparaat kan worden verkregen. Verder zal er een bespret<ing zi.ln
met de Dienst der Domeinen en met de rentmeester.
Men gaat dan praten hoe de 2000 woningen van de Rijksdienst het best
kunnen worden overgedragen.



Ten derde zal men doorgaan met bouwen en het maken van bouwplannen.
De heer Revet vond dat zljn vereniging in een gunstige positie verkeerde.
"Er is genoeg bouwrijpe grond aanwezig". Ook op verwikkelingen tussen
DAC en adviesraad enerzijds en de bouwvereniging "Oostelijk Flevoland"
anderzijds gaf de heer Revet zijn commentaar. Hij noemde het gezond voor
de vereniging dat er eens stevig over gepraat was. "Het had echter niets te
betekenen. Gewoon storm in een glas water", aldus de heer Revet, die
daarnaast vond dat men over zo'n belangrijke zaak als ruimtelijke ordening
wel eens mocht praten en boos worden.



2 november 1971 (week 45)

Eisenpakket benoeming burgemeester
De door minister Geertsema van Binnenlandse Zaken te benoemen
burgemeester van Dronten moet in de eerste plaats een goed bestuurder
zijn, niet al te jeugdig, maar ook niet te oud, zo in de leeftijd van 30 tot 50
jaar; een krachtige persoonlijkheid zijn, iemand die de weg naar en in Den
Haag kent; hij moet oog hebben voor de werkgelegenheid en de recreatie-
mogelijkheden in deze polder; moet aandacht hebben voor het opbouw-
probleem in sociaal-maatschappelijke zin en over goede contactuele
eigenschappen beschikken. Deze en andere eisen of wensen maakte de
nieuwe gemeenteraad van Dronten in de raadzaal bekend aan minister
Geertsema.
De minister arriveerde even over tienen in de raadzaal, waar landdrost
dr.W.M.Otto hem verwelkomde. Minister Geertsema zette uiteen, dat het
zijn taak was een voordracht aan de Koningin te doen, maar eerst graag de
meningen van de toekomstige gemeenteraad wilde horen om daarna vaÍl
gedachten te wisselen. Het is niet de bedoeling dat u met namen komt, zo
verduidelijkte de heer Geertsema.
De heer J.Witteveen (CCP) zei erkentelijk te zijn voor de gelegenheid die
de gemeenteraad werd geboden. Hij deelde mee dat er diepgaand overleg is
geweest in de fracties en dat de raad tot een aantal gemeenschappelijke
wensen was gekomen. Maar eerst informeerde hij bij de minister of de
procedure zich beperkte tot algemene wensen of dat er een verdergaande
inspraak mogelijk is. "Bent u bereid om ons nader te informeren over de
wijze, waarop u deze inspraakronde ziet. Staat u een bepaald profiel voor
ogen en kunt u ons daarover mededelingen doen?", zo vroeg de heer
Witteveen.
Minister Geertsema zette uiteen, dat dit een vrij uitzonderlijke procedure is
en de gemeente Dronten een uitzonderlijke positie inneemt; niet provinciaal
ingedeeld, dus anders dan in tegenwoordigheid van de Commissaris der
Koningin. "Primair zie ik 't nut van wat er brj , leeft maar zeker niet zo
van, nou dat weet ik, en dan overgaan tot de orde van de dag. Het zou
geen goede procedure zijn, te beginnen hoe ik de nieuwe burgemeester
zie".
De heer Witteveen ging hierna over op de wensen, eisen of verlangens
zoals in de aanvang van dit bericht vermeld. Namens zijn fractie voegde
hij hieraan nog toe, dat aan de benoeming van de burgemeester een iets
zwaardete eis moet gelden dan normaal voor een gemeente van deze
omvang. Voorts, dat zijn fractie de voorkeur geeft aan een CCP-signatuur.
De CCP is de grootste fractie in de raad en bezet 7 van de 15 zetels. Met



andere woorden, de CCP geeft voorkeur aan een confessionele
burgemeester.
De heer Revet, fractieleider van het PAK, vond dat de burgemeester of uit
de PAK-hoek of uit de VVD-hoek moest komen. Hij wilde het punt van de
jeugd nog extra onderstrepen.
De heer Van Gaalen (VVD) sprak zijn erkentelijkheid uit voor het feit dat
het PAK ook wel kon instemmen met een VVD-kandidaat.
Volgens de heer Kadijk (Geref.Conc.) moet de burgemeester uit de
christelijke hoek komen. Hij pleitte voor een confessionele burgemeester,
die een orthodox-protestantse richting heeft.
De minister zei dat het verkeerd zou zijn om de weg te bewandelen om nu
eerst uit te maken hoe de politieke richting van de burgemeester moest
zijn. Primair naar de bekwaamheid kijken en zien of voldaan wordt aan het
profiel van de raad.



9 november 1971 (week 46)

Politiek Café
"Je moet niets verwachten van de gemeenschap als je er zelf geen positieve
inbreng in hebt". Dit was de stelling van mevrouw Blink tijdens het
politiek cafe donderdagavond in de jeugdbarak te Dronten. Het thema van
deze avond luidde: "Laten we wel zijn". Ondanks het succes van het voor
de eerste maal gehouden politiek cafe met als thema "Dronten in het
groen", was de opkomst voor deze avond niet zo groot als de eerste.
Behalve mevrouw Blink waren er de inleiders Van Dam (huisarts), Fassaert
(onderwij zer), Venhorst (maatschappelijk werker) en Zwaan (fruitteler).
Als eerste spreker viel de beurt aan de heer Venhorst. "We hebben elkaar
nodig om gewon mens te zijn. De wil en bereidheid tot samenleven is een
moeten. Bij de ander moeten we onszelf kunnen zijn". Verder vroeg de
heer Venhorst zich af of er wel genoeg aansluiting bestond tussen de
verschillende groepen. In dit verband opperde hij: "Of is er soms weer een
Zeskamp nodig om voor de buitenwacht weer een hechte gemeenschap te
lijken?". Aan het eind van zijn betoog lanceerde spreker het idee om bijv.
een barak te openen, waarin een ieder kan binnenlopen en op een
ongedwongen manier met mensen uit de dienstverlenende sector (arts,
sexuoloog) zou kunnen praten.
Hierna volgde mevrouw Blink, die reeds vanaf 1959 in deze polder
woonachtig is. Zij blikte vooral terug op het pioniersbestaan. "In die tijd
hielp men elkaar met alles. Men was enthousiast en had verantwoordelijk-
heidsgevoel jegens elkaar" . Zij meende dat dat ook in grotere gemeenschap
mogelijk zou moeten zijn en lanceerde daarbij voornoemde stelling.
De volgende spreker was de heer Zwaan. Hij begon eerst wat uit te weiden
over wat er buiten de dorpskern Dronten gebeurde. "Je krijgt een
gemeenschap aparÍ. Het bedrijf gaat voor. Het contact met mensen is
summier. Er heerst een eng bekrompen begrip. Ieder meent dat hij
belangrijk is. In de huidige samenleving willen we het steeds beter hebben.
Zo ook op ons bedrijf. Indien j. j. hier niet aan durft onttrekken ga je
kapot. Ik beklaag de vrouwen van de agrariërs. Agrariërs zelf hebben
veelal nog wel onderling contact". De heer Zwaan dacht wel dat Dronten
leefbaar was. Er is hier reeds veel gebeurd. Wel een bezwaar vond hij dat
mensen vaak hun heilige huisje meenamen van het oude land. Hoopvol was
spreker gestemd over de jeugd. "De jeugd wil wel gezamenlijk. De ouderen
proberen nog te vaak te prikken". Als stelling formeerde de heer Zwaan:
"Ik vind Dronten leefbaar, maar ik vind dat de categorie tussen de 15 en
25 jaar niet aan hun trekken komt".



De vierde spreker was de heer Fassaert. "In Dronten is welvaart, maaÍ
welzijn?" In zijn verdere betoog ging hij in op het generatieconflict.
"De ouderen moeten eerlijk voor hun mening uitkomen. Van de jongeren
vraagt het ook iets, namelijk precies hetzelfde. De jongeren zetten welzijn
voorop. Men probeert samen iets te bereiken". Voorts vond spreker dat de
mens meer begrip voor elkaar moet opbrengen en niet bang moet zijn voor
zijn mening uit te durven komen. Tot slot lanceerde de heer Fassaert twee
stellingen. "Zijn er in deze polder politieke partijen nodig voor het
welzijn?" "Zot) instelling van een bureau voor jongeren mogelijk zijn, waar
mensen zifren, die problemen van jonge mensen kunnen begrijpen".
Als laatste spreker kwam de heer Van Dam. Hij heeft zelf de naoorlogse
ontwikkeling van de Wieringermeer meegemaakt. Hij onderkende een
aantal overeenkomende ontwikkelingen. Hij dacht dat het onno dig zou zijn
wanneer hier dezelfde fouten worden gemaakt als in de Wieringermeer.
"Nu hebben we nog een aantal mogelijkheden, die benut kunnen worden,
maar dat mag niet lang meer duren."
De heer van Dam pleitte in dit verband voor meer samengaan bij
voortgezet onderwrjs. Spreker miste tenslotte in deze polder een stuk
mogelijkheid om zich te vermaken. De stelling die naar voren werd
gebracht luidde: i'Ik wou graag voor leefbaar maken en houden van deze
polder, dat er nog wat oversloeg van de bezielende vonk van de pioniers
van het eerste uur".



16 en 19 november 1971 (week 47)

Derde Wereld Winkel
In Dronten komt een Derde Wereld Winkel. Voorlopig een keer in de drie
weken en wel op de markt. Woensag 24 november zal men hiermee een
start maken. De werkgroep voor de Derde Wereld Winkel, die na het suc-
ces van deze winkel tijdens de vredesweek en door de gunstige uitslag van
een enquëte gehouden onder de Drontense huisvrouwen, waarin 79 procent
zich bereid verklaarde artikelen van deze winkel te willen betrekken ook
indien dit iets duurder zou zijn, is opgericht, heeft binnen zo kort
mogelijke periode haar plannen getracht te verwezenlijken. In de winkel
zullen naast de gebruikelijke artikelen als rijst, koffie en suiker ook kunst-
nijverheidsproducten uit de landen van de Derde Wereld te koop zijn.
Voorts zal zij trachten zich te voorzien van zoyeel mogelijk documentatie-
materiaal.

Politie verhuisd
De Rijkspolitie heeft sindskort haar intrek genomen in het onlangs gereed
gekomen pand aan De Schans tegenover het medisch centrum. Hiermee is
een eind gekomen aan het verblijf in de barakken van het Raadhuis aan De
Noord.
De in Dronten gestationeerde meewerkers van de Rijkspolitie zijn uiteraard
bijzonder gelukkig met hun nieuwe eigen huisvesting. De mogelijkheden in
het nieuwe politiebureau zijn groter dan in het raadhuis, waar de politie
altijd een gastvrij onthaal heeft gevonden. Men heeft de beschikking over
aparte werkkamers voor het plaatselijke hoofd en de manschappen, terwijl
er tevens twee cellen in het gebouw zijn. De cellen zijn niet voor langdurig
verblijf bedoeld. Ook heeft de Rijkspolitie thans de beschikking over een
verhoorkamertje.

Kritiek contra kritiek
Het Comité Start Gemeente Dronten heeft geen gemakkelijke taak op zich
genomen. Dat blijkt uit de vele reacties, die men zo hier en daar kan
vernemen. Er zijn mensen voor wie het allemaal niet hoeft en voor wie de
overgang van openbaar lichaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders" naar
gemeente Dronten geen reden is om te juichen, laat staan om feest te
vieren. Dat is ieders goed recht en men zov er zelfs uit kunnen distilleren,
dat men ondanks aIle kritiek op Openbaar Lichaam ZIJP en Rijksdienst,
toch maar graag de huidige situatie had willen handhaven. Maar nu de
instelling van een gemeente Dronten een vaststaand feit is, moet men niet
meer het argument gebruiken, dat men voorstander van de oude situatie



was. Men heeft kennelijk dan toch wel waardering voor het door beide
genoemde diensten gedane werk in het gebied van de toekomstige
gemeente Dronten. En om deze waardering te kunnen uiten onderneemt het
Comité Start Gemeente Dronten stappen. Met opoffering van veel vrije tijd
zijn plannen gem aakt, die niet overdadi g zijn maar *uurbi.l het afscheid
van het Openbaar Lichaam "ZIIP" en de Rijksdienst voor de IJsselmeer-
polders centraal staat. Daar sluit de installatie van de gemeente Dronten en
van de eerste burgemeester direct bij aan. Het zou ver beneden peil zijn,
indien de burgers van die gemeente Dronten (met de woonkernen Bidding-
huizen en Swifterbant) dit afscheid en de instelling van hun gemeente,
zondermeer voorbij zouden laten gaan. Wellicht, dat er dan nog meer
kritiek zou zijn dan momenteel het geval is.



23 en 26 november 1971 (week 48)

NOS-radio-uitzending
De NOS-radio zal op maandag 3 januari tal van uitzendingen besteden aan
de installatie van de gemeente Dronten door minister Geertsema en de
andere manifestaties op die dag. Zo zal de NOS de "Dronten elfstedenrou-
te" de gehele dag begeleiden. Uit Dronten en de elf provinciale hoofd-
steden worden uitzendingen verzorgd van de start van de equipes, die door
de hoofdsteden worden afgevaardigd. Bij de start zal de burgemeester van
elke provinciale hoofdplaats een groet uitbrengen aan de nieuwe
burgemeester van Dronten. In een rechtstreeks schakelprogramma tussen
Dronten en de elf provinciale hoofdsteden wordt ook de installatie van de
gemeenteraad vanuit "de Meerpaal" uitgezonden. Bovendien komen er de
hele dag korte flitsen van het verloop van de "Dronten elfstedenroute".
Gebeurtenissen op de avond van 3 januari: o.a. Promenadeorkest, Seth
Gaaikema, Trio Louis van Dijk en Dutch Swing College Band worden
door de radio uitgezonden.

Boeren blijven
"Er wordt nogal eens gevraagd wie de boer en wat de agrarische
onderneming van morgen zal zijn. Ik kan die vraag ook niet beantwoorden,
maar ik zou er dit van willen zeggen: "Het boer zijn van morgen wordt
bepaald door wat men er vandaag van maakt". Boeren zullen er blijven,
ook in de toekomst. Geen bangpraterij of een negatieve opstellin g, maar
een open oog hebben voor de tijd waarin wij nu leven en daarin positief en
constructief trachten bezig te zljn, is het beste medicijn ons zelf en onze
kinderen te insprrerLn en voor te bereiden op de taak van morgen". Aldus
de heer W.van Tilburg, voorzitter CBTB gewest IJsselmeerpolders tijdens
de herfstledenvergadering in Swifterbant.

Peuterspeelzaal Swifterbant
In de peuterspeelzaal te Swifterbant werd onder grote belangstelling de
eerste ouderavond gehouden. Niet alleen moeders, maar ook vade6 hudd.n
aan de uitnodiging gehoor gegeven om in de speelzaal van hun peuters te
komen.
Het adviserend lid, zuster Norg, alsmede de jeugdleider de heer Damen,
konden door de voorzitster van de werkgroep welkom geheten worden. De
hoofdleidster mevrouw de voogd gaf een kort verslag over de gang van
zaken in de speelzaal. De voorzitster van de werkgroep deelde mede, dat
de werkgroep als zodanig werd opgeheven en er een oudercommissie voor
in de plaats zou komen.



Na de stemming bleek dat er ook twee vaders waren gekozen, waarover
men zeer verheugd was. De jeugdleider de heer Damen, zette het een en
ander uiteen over de financiën, daar het peuterwerk valt onder de Stichting
Sociaal Cultureel Werk.
Hierna ging het verder, onder een vrolijke noot, daar mevrouw de Voogd
was gevraagd de liedjes te zingen, die zij met de hulpleidsters aan de
peuters leerde. Hierbij gaat het vooral om de mimiek, en dat de ouders
graag meededen, bleek uit hun enthousiasme. De vergadering werd
besloten met hartelijke dankzegging aan der werkgroepleden, die precies
een jaar geleden het initiatief namen deze peuterspe elzaal op te richten.
Dat dit gelukt is, bewijst de nu al ontstane wachtlijst, terwijl er al vijftig
peuters met groot enthousiasme en liefdevolle toewijding bezig gehouden
worden.



30 november en 3 december 1971 (week 49)

Flentrop-orgel
Met een feestelijk concert door Jan Kleinbussing uit Deventer is zaterdag-
avond door de gereformeerde kerk in de grote kerkzaal van "De Ark" het
nieuwe orgel ingebruik genomen. Alvorens organist Kleinbussing zijn niet
geringe capaciteiten op het orgel kon laten horen, vond een korte over-
dracht plaats, waarbij namens de fïrma Flentrop, de bouwers van het orgel,

een sleuteltje werd overhandigd aan ds D.W.Dondorp. De huidige predi-
kant van de gereformeerde kerk vond het een beetje een plechtig moment.

De overdracht van dit schitterende orgel betekent namelijk zo'n beetje de

voltooiing van de kerk. Bovendien is het net tien jaar geleden, dat deze

gereformeerde kerk van Dronten werd geinstitueerd. Met deze overdracht is

als het ware het stadium van afbouw afgesloten, aldus ds Dondorp, die
dank bracht aan de orgelcommissie en de dames, die het verjaardagsfonds
hebben gesticht. Ook dank was er voor de overheid en voor de firma
Flentrop.
De eerste, die het nieuwe orgel (met ongeveer 1200 plpen) mocht bespelen

was Thon Westerhoff, die begeleiding van Psalm 150, dat door de heer

G.Renes op het bestaande kleine orgel was ingezet, overnam. Hierna was

de beurt aan Jan Kleinbussing, cantor-organist van de Grote of Lebuinus-
kerk te Deventer. Het werd een indrukwekkend concert, waarbij
Kleinbussing het repertoire nagenoeg geheel had afgestemd op de

feestelijke ingebruikname van het orgel, dat het grootste is in Flevoland.

T-splitsingen
De T-splitsingen in Oostelijk Flevoland lijken op vrij eenvoudige wijze
veiliger gemaakt te kunnen worden. Een Drontenaar - zljn naam zaghrj
liever niet genoemd - lanceerde een eenvoudige oplossing voor een

verkeerssituatie, die vooral het afgelopen weekeinde voor enige ernstige
ongelukken heeft gezorgd. Vrijdagavond vlogen een vrachtauto en een
personenauto op T-splitsingen rechtdoor met het gevolg dat er nu twee
mensen met zware verwondingen in het ziekenhuis verblijven.
T-splitsingen in Flevoland, indertijd veiliger dan kruisingen gekwalificeerd,
blijken minder veilig te zljn dan de oorspronkelijke verwachting was. De
oorzaak van de ongelukken, meestal te hard of onoplettend rijden, lijkt
minder belangrijk dan de wijze waarop men automobilisten tegemoet kan
komen door de splitsingen veiliger te maken.
Het idee van de Drontenaar komt in het kort hierop neer: demp de sloot
die loodrecht staat op de eindigende weg over een afstand van 20 meter.



Leg onder de dam een duiker en auto's die rechtdoor rijden komen in het

bouwland terecht zonder het gevaar van een botsing met het talud van de

sloot. Behalve voor de automobilisten heeft het ook voor de pachters

voordelen. Op het ogenblik staan namelijk op een klein stukje land ter

hoogte van de splitsing aan de zïjde van het bouwland van voornoemde

slooi een aantal boompjes. Het land is hiervoor uit de pacht genomen door

de RIJP. De pachters hebben er veel last mee bij het ploegen en het rooien,

terwijl de boompjes weinig levenskansen hebben door het bespuiten van

het land.



J en l0 december 1971 (week 50)

Mijlpaal SSCW
Met de officiële opening van de jeugdbarakken in Biddinghuizen, Dronten
en Swifterbant heeft de Stichting Sociaal Cultureel Werk een mijlpaal in
haar bestaan bereikt. Zaterdag was het voor de mensen van Sociaal
Cultureel Werk en voor vele andere de bekroning van het werk dat zij in
de afgelopen jaren hebben verricht. En dat dit werk succesvol is gewèest
blijkt uit de vele positieve geluiden die men kreeg te horen tijdens de
opening van de drie barakken. Ook personen die in het verleden nogal
kritisch waren ten opzichte van bijvoorbeeld de kraakactie toonde n zich
enthousiast over de bereikte resultaten.

Vergelijkend onderzoek woningbouwplannen
Het bestuur van de Woningbouwvereniging Oost-Flevoland heeft de
adviesraad een brief geschreven, waarin men verzoekt, naar aanleiding van
de in de adviesraadsvergadering van 23 november jl geuite kritiek op huu.
beleid inzake de bouw van 168 woningwetwoningen, het plan Dekkèr, en
het door publieke werken ontworpen woningbouwplan aan het oordeel van
een terzake onafhankelijke deskundige te onderwerpen. Dit oordeel zou tot
stand moeten komen na het instellen van een vergelijkend onderzoek naar
verschillende gezichtspunten.
Het dagelijks adviescollege stelt de adviesraad voor de brief in handen van
het college te stellen voor het uitbrengen van een pré-advies.

Exploitatie-tekort Meerpaal
De Dronter adviesraad gaat akkoord met het voorstel van de Landdrost en
het DAC om het door de Staat der Nederlanden gedane voorstel inzake
overname van het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" te Dronten te
aanvaarden. Dit impliceert dat de Meerpaal de gemeente Dronten per jaar
ongeveer f 65.000,: exploitatielasten gaat kosten (op basis van het prijspeil
van 1972). De tekorten over de jaren 1967 tot en met 1971 worden-dooi de
Staat vergoed.
Naar aanleiding van door meerdere adviesraadsleden gestelde vragen,
antwoordde de plaatsvervangend landdrost, de heer K.van Aalderèn, dat het
tekort van De Meerpaal in de totale financiële positie van de gemeente
Dronter meespeelt. De suggestie, offi een sporthal naast De Meerp aal te
bouwen wilde hij wel nader bekijken, maar hij betwijfelde of deie
oplossing de tekorten van De Meerpaal zou reduceren. Hlj zag meer in het
nader bekijken van de tarieven. Misschien moesten deze verhoogd worden
om het tekort te verminderen.



Verder merkte htj op dat De Meerpaal moeilijk te vergelijken is met Het
Voorhuis in Emmeloord, omdat De Meerpaal een combinatie van mogelijk-
heden biedt wat bij het Voorhuis niet het geval is.
Landdrost Otto vulde hierbij aan dat het voorzieningenniveau in Dronten
veel hoger is als in andere gemeenten van gelijke grootte. Hij dacht hierbij
aan groenvoorzieningen, maatschappelijke en ook sportvoorzieningen. Het
Rrjk is hiervoor verantwoordelijk en bij de overdracht zal De Meerpaal
bepaald niet extra belast worden, aldus de voorzitter van de adviesraad die
er op wees dat Dronten bijzonder gelukkig moest zijn met De Meerpaal.
"Als men nu een verzoek zou doen om een dergelijk gemeenschapscentrum
te mogen bouwen, dan was het niet uitgesloten, dat men nul op het request
kreeg", aldus dr Otto.



l7 december l97l (week 51)

Burgemeester mr E.P.van Veldhuizen
Drontens eerste burgemeester mr. Eppo Pieter van Veldhuizen, werd in
1933 te Groningen als zoon van een predikant geboren. Na de lagere
school bezocht hij van 1945 tot I 952 het Gymnasium Erasmianuà te
Rotterdam. Van 1952 tot 1958 was hij ingeschreven aan de juridische
faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij, na een zeereis naar
Zuid-Amerika, in 1958 zijn doctoraal examen Nederlands Recht deed met
de keuzevakken Sociologie en een bijzonder deel uit het Staatsrecht. Van
ï954 tot 1956 vervulde hij zijn militaire dienstplicht met de eindrang van
2e luitenant der Artillerie. Van 1959 tot 1961 was hij gast-assistent
Nederlands Strafrecht aan de Universiteit van Freiburg-Brsg bij prof.dr.
Jescheck. Van 1960 tot 1965 was hij, aanvankelijk als trainee te Rotterdam
en Londen, en later als personeels- en voorlichtingsfunctionaris in dienst
bij de Steenkolen Handelsvereniging te Rotterdam. In 1961 trad hij in het
huwelijk met mej.Helga Ingrid Gaertner.
Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1965 werd mr. van Veldhuizen benoemd
tot burgemeester van de gemeente Fijnaart en Heiningen. Bij Koninklijk
Besluit van 9 december l9l I werd hij met ingang van I januari 1972
benoemd tot burgemeester van de nieuw ingestelde gemeente Dronten.

Echtpaar Van Veldhuizen enthousiast
Zes maanden geleden maakte mr. E,.P.van Veldhuizen voor de eerste keer
kennis met Flevoland en Dronten. Dat was nog niet voor de sollicitatie
naar de vacature van burgemeester. De kennismaking was een gevolg van
de bemiddeling van Fijnaart's burgemeester bij de procedure van een
landbouwer in zijn gemeente om een bedrijf in Flevoland toegewezen te
krijgen. De weinige coördinatie met de RIJP bracht hem in contact met
ir.Duursma van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die mr. Van
Veldhuizen ontving en hem de polder liet zien.
De tocht maakte hem enthousiast en toen hij met de nieuwe atlas van
Flevoland thuiskwam, was dezelfde avond nog in huize "de Goede Aarde"
in Fijnaart beslist, wanneer de vacature voor burgemeester van Dronten
open staat, dan solliciteer ik. Een mening, die voor de volle honderd
procent door mevrouw Van Veldhuizen werd gedeeld. Zij was vanaf het
begin enthousiast over de mogelijkheden, die een nieuwe dynamische
gemeente als Dronten kan bieden.



Gerucht
Het werden spannende dagen, die aan de benoeming vooraf gingen.
Maandagmiddag reeds had een onzer redacteuren telefonisch contact met
mr. Van Veldhuizen.
We vroegen hem of hij het gerucht, dat hij benoemd zou worden, kon
bevestigen. "Het zou voor u en voor mij bijzonder prettig zíjn, indien het
gerucht een bericht werd, maar ik kan u helaas geen enkele mededeling
doen. Hoe graag ik dat ook zou willen. Wel hoop ik dat ons contact niet
bij dit telefoongesprek zal blijven en dat we elkaar op korte termijn kunnen
begroeten, hetzij in Fijnaart hetzij in Dronten".
Wel, het is Dronten geworden. Woensdagmiddag enkele minuten voor één,
maakte minister Geertsema van Binnenlandse Zaken de benoeming van
mr.E.P.van Veldhuizen bekend.



28 en 3l december 1971 (week 52)

Afscheid adviesraad
De Dronter adviesraad heeft vorige week donderdagavond voor de laatste
maal in de geschiedenis vergaderd. Op deze laatste bijeenkomst werden
over en weer woorden van waardering en dank gesproken en Makkumer
aardewerkborden aangeboden. Om 6 minuten voor half tien donderdag-
avond 23 december viel voor de laatste maal de voorzittershamer. Een
episode in de ontwikkeling van het oostelijk deel van Oostelijk Flevoland
was ten einde. Na een door de minister van Binnenlandse Zaken aangestel-
de commissie van advies, na een door de bevolking gekozen commissie
van advies en na een adviesraad met een Dagelijks Advies College. En al
deze commissies dan vanaf 1963 onder voorzitterschap van landdrost dr.
W.M.Otto. De landdrost bood de l5 leden het Makkumer aardewerkbord
aan, maar ook voor dr.Otto, plaatsvervangend landdrost K.van Aalderen en
fungerend secretaris J.M.Lindhout was er een wandbord.

Televizier over lokale tv Dronten
Televizier, het omroepblad van de Avro besteedt deze week in haar rubriek
"Vrije nieuwsgaring" aandacht aan de lokale televisie-uitzending in
Dronten. Het artikel laten wij hieronder volgen:
"Ook Dronten, in Flevoland, heeft. z'n eerste lokale televisie-uitzending
achter de rug. Een tweede, op 3 januari 1972, is in het verschiet. Voor de
eerste uitzending was vergunning aangevraagd bij minister Engels van
CRM, die de vergunning evenwel niet verstrekte, maar de uitzending
evenmin verbood. Zljn collega Geertsema van Binnenlandse Zaken maakte
zijn liberale afkoms, wààr, door via het Drontense lokale televisienet,
gerealiseerd midels een centraal antennesysteem van de PTT, de benoeming
bekend te maken van Drontens eerste burgemeester. Zulke primeurs zijn
per traditie voorbehouden aan de Staatscourant, maar minister Geertsema
gunde het nieuws aan tv-Dronten, door de kersverse burgemeester Van
Veldhuizen een ti§e voorbarig aangeduid als DOS, Drontense Omroep
Stichting! Dat minister Geertsema minder benauwd is een precedent tè
scheppen dan zijn ambtgenoot Engels moge wel blijken uii het feit dat hij
op 3 januari, de dag waarop Dronten officiëel "gemeente" wordt,
persoonlijk in Dronten aanwezig zal zijn en het woord zal voeren via het
lokale systeem.
Pikant detail bij het eerste ministeriële optreden: de heer Geertsema sprak
in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag via een lijnverbinàirg
van de NOS, die dus medewerking gaf aan een niet door minister Engels
ge sanctioneerde amateurzendactivite it.



De presentatrice van het eerste programma in Dronten was de charmante
Ria Bremer, ook al geen onbekende in het officiële omroepland, evenmin
als Henk Terlingen, die ditmaal optrad als redelijk bekwaam autocoureur.
Al is minister Engels misschien niet helemaal gelukkig met al dat gedoe in
Melick en Herkenbosch, Zoetermeer, Goirle, de Amsterdamse Bijlmermeer
en Dronten: de omstreeks 6000 aangeslotenen in Dronten (1500 woningen)
waren in ieder geval wel in hun schik."


