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De Flevolander 4 januari 1973 (week 1)

Samenwerking Dronten en Lelystad Het College van B en W van Dronten heeft zich in

zijn nieuwjaarstoespraak tot de leden van de raad overduidelijk uitgesproken voor een zeer
vergaande samenwerking met Lelystad. Het "Flevo-overleg" met de Landdrost en de leden
van het dagelijks adviescollege van het openbaar lichaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders"
wordt als zeer positief ervaren. B en W van Dronten stellen in hun nieuwjaarsboodschap
dat dit jaar vorm moet worden gegeven aan de bestuurlijke samenwerking in Flevoland en

dat het fout zou zijn, indien in dit nieuwe land een sfeer van contramine en concurrentie
zou ontstaan, zoals dat vaak in intergemeentelijke verhoudingen blijkt te bestaan.
Terecht stellen B en W van Dronten, dat de samenwerking onder de "paraplu" van het
openbaar lichaam ZIJP kan uitgroeien naar een grotere gemeenschappelijke belangen-
behartiging, bijvoorbeeld ontwikkeling woningbouw, infrastructuur en werkgelegenheid,
waarin ook de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders en/of andere overheden kunnen
deelnemen. ln Lelystad zijn eveneens optimistische geluiden te horen over een uitbouw
van de samenwerking. Men mag derhalve optimistisch gestemd zijn over de kansen voor
een goede samenwerking tussen Dronten en Lelystad.

Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari 1973 Voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
Dronten in samenwerking met de federatie van Dorpsbelangen, de Stichting Welzijn en de

Stichting "De Meerpaal" bestond een verheugend grote belangstelling. Het theater was
nagenoeg geheel bezet toen om kwart voor zeven een serie fraaie dia's werd vertoond.
Om half acht opende burgemeester Van Veldhuizen de vergadering van de gemeenteraad,
die veel langer duurde dan de bedoeling was. Vooral het punt "tweede woningen"
veroorzaakte een langdurige discussie. Geanimeerder voor het merendeel van het publiek
was daarna de nieuwjaarstoespraak van het college van B en W, uitgesproken door de
burgemeester, en vervolgens het optreden van Thomasvaer en Pieternel. De bijeenkomst,
die voor herhaling vatbaar is, werd besloten met een zeer druk bezochte "nazit".

Gemeentewapen voor Dronten afgekeurd De Hoge Raad van Adel is niet akkoord
gegaan met het ontwerp voor het gemeentewapen van de gemeente Dronten. Men zegt in
een schrijven aan B en W dat er geen historische kern in het wapen voorkomt. Men stelt
de gemeente nu voor een wapen te kiezen dat onderaan blauw is en bovenaan geel. ln dit
gele vlak zou een meerpaal moeten komen, terwijl in het blauwe vlak het wapen van Lely
komt. Verder staan er om de meerpaal drie gewende gouden wassenaars. De gemeente zal
het ontwerp van de Hoge Raad van Adel voorleggen aan de adviseur, mr.Bontekoe, terwijl
ook advies zal worden gevraagd aan de federatie van Dorpsbelangen.

De Flevolander 1 1 januari 1997 (week 2)

Ruitersport in knusse manege Een groep ruitersportliefhebbers uit Oostelijk-Flevoland
heeft een landbouwschuur aan de Ansjovisweg, gehuurd van het Rentambt der Domeinen,
omgebouwd tot een knusse manege. ln deze manege draven nu de paarden en pony's
rond. Er wordt getraind, er worden voorbereidende wedstrijden gehouden en de paarden
en pony's vinden er een onderkomen. De afgelopen twee weken heeft men er een soort
ruitersportkamp van gemaakt. Leden van de Rijvereniging "Flevoruiters" waren welkom,
overigens ook belangstellenden, en hielden onderlinge wedstrijden, terwijl tussen de
bedrijven door de edele dieren zich wat los mochten lopen in de manege-schuur.



De eerste geluiden om een eigen manege werden gehoord vanuit de Flevoruiters. Een
groep mensen besloot de Stichting Flevo-maneges op te richten, en nu, anderhalf jaar na
de oprichting, heeft men het eerste tastbare resultaat: een bijzonder fraaie - zij het
provisorische - ruimte, waarin stallen voor een aantal paarden, een soort kantine en een
ruimte van 18 x 26 meter waar paard en pony kunnen trainen en springen.

Aktie voor vrede in Vietnam Het AFOS en de Raad van Kerken hebben een handtekenin-
genaktie op touw gezet. De handtekeningen zullen worden aangeboden aan de Amerikaan-
se ambassadeur in Den Haag en beogen vrede in Vietnam. Afgelopen zondag hebben
inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant hun handtekening kunnen zetten in
de kerk. Mensen die niet aanwezig waren of buitenkerkelijken krijgen daartoe gelegenheid
in Dronten in de hal van De Meerpaal, in Biddinghuizen in De Gouden Ploeg en in Swifter-
bant in De Hoeksteen. De inhoud van de te ondertekenen brief van AFOS en Raad van
Kerken luidt: "Stop de bombardementen nu; Nixon teken vrede nu; Vietnam voor de
Vietnamezen".

Praten over Algemene Hulpdienst Eind oktober 1972 hebben vrouwendienstgroepen,
dorpsbelang, kerkgenootschappen, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en
gezondheidszorg, vrouwenorganisaties en enkele andere belangstellenden in de gemeente
Dronten een "praatpapier" ontvangen, dat handelt over het vrouwendienstwerk in Dronten,
Biddinghuizen en Swifterbant. De bedoeling van dat "praatpapier" was om na te gaan of
de diverse groeperingen de huidige situatie wat betreft de hulpverlening in de gemeente
Dronten voldoende achten. Gelet op de binnengekomen reacties leek het de Stichting
Welzijn wenselijk een bijeenkomst te organiseren om het gesprek verder uit te diepen, met
elkaar van gedachten te wisselen en een gezamenlijke koers te bepalen. Hiertoe is een
nieuw praatpapier opgesteld, waarin allerlei facetten van een hulpdienst nader worden
omschreven. Men zou de AHD een soort sociale EHBO kunnen noemen, die hulp kan
bieden in de huishoudelijke sfeer, de kinderverzorging en hulp aan zieken of eenzamen.
Voorts kan op de bijeenkomst van gedachten worden gewisseld over de mogelijke opzet,
doel en werkwijze van een hulpdienst in Dronten.

De Flevolander 16 januari 1997 (week 3)

Dependance Almere Gollege De Algemene Vrouwenvereniging "Taveno" te Swifterbant
kan terugzien op een zeer nuttige en ook goed bezochte forumavond, waar het onderwerp
"het opgroeiende kind in ons gezin en in deze maatschappij" werd behandeld. Sprekend
over de mogelijkheden tot vervolgonderwijs in de gemeente Dronten, verklaarde burge-
meester Van Veldhuizen dat het gemeentebestuur een onderzoek heeft ingesteld naar de
mogelijkheden van eventuele samenwerking met het Kamper Almere College. Gedacht
wordt aan een dependance van genoemde school in Dronten.

Begrotingstekort De begroting van de gemeente Dronten voor het dienstjaar 1973 geeft
een tekort van f 654.878 te zien. De begroting is wel sluitend gemaakt, door onder de
post "uitkeringen van het Rijk" f 654.878 te plaatsen, maar in de aanbiedingsbrief stelt het
college van B en W dat men er niet van verzekerd is dat men dit ook ontvangt. ln de
aanbiedingsbrief wordt de gemeenteraad uitvoerig geinformeerd over de "gezonde
financiële start" van de gemeente en de onderhandelingen die daarover met het rijk gaande
zijn.



Theaterbezoek Het bezoekersaantal aan de theatervoorstellingen in De Meerpaal loopt
de laatste jaren sterk terug. Tot deze conclusie komt men indien de cijfers over de laatste
jaren met elkaar vergeleken worden. Over dit probleem en over de mogelijkheden van het
gebruik van het theater heeft de vereniging Rederijkers dezer dagen een bijeenkomst
belegd waarbij ook de directeur van De Meerpaal aanwezig was. Gebleken is dat het
theaterbezoek in de laatste twee jaar teruggelopen is met 20 procent. Twee jaar geleden
was de bezetting van het theater gemiddeld 78 procent, hetgeen overigens al betekende
dat er per voorstelling gemiddeld f 1.O55 bijgepast moest worden. De verwachtingen voor
het lopende seizoen zijn, dat men niet verder komt dan een bezetting tussen de 55 en 6O
procent per voorstelling. Gevolg: een nog groter tekort op de Meerpaalavonden.
Tijdens de bijeenkomst werden ook suggesties naar voren gebracht om het bezoekersaan-
tal op te voeren. Zo wil men naast de perspublikaties en raambiljetten de voorstellingen
laten aankondigen op de koopavond in Dronten in het winkelcentrum en aanplakbiljetten
bevestigen op de vuilnisauto's en eventueel op winkelwagens, die door het dorp rijden.

Overdekt zwembad Swifterbant De Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifter-
bant zit bepaald niet stil. Reeds enige tijd werkt zij aan plannen om in Swifterbant de
zwemgelegenheid te verbeteren. Als het even kan - en aan de Swifterbanters zal het vast !
niet liggen - moet het bestaande instructiebad vergroot en overdekt worden. Dorpsbelan-
gen heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente, want veel zal uiteraard
afhangen van de vraag of de gemeente bereid is subsidie te verlenen. Dorpsbelangen zal
op haar jaarvergadering van 25 januari haar plannen aan de bevolking van Swifterbant
voorleggen.

De Flevolander 23125 januari 1973 (week 4)

Werkende iongeren in Politiek Kafé Afgelopen week waren de werkende jongeren
hoofdschotel van de discussies in Politiek Kafé. Helaas waren er weinig jongeren aanwe-
zig. Echter de discussies waren er niet minder boeiend om. Verschillende raadsleden waren
er wel. Namens de CCP waren er o.a. mevrouw Kortenoever en de heer Rook. Het PAK
was vertegenwoordigd door mevrouw De Visser en de heer Van Kuik. Namens de Geref.
Concentratie was de heer Kadijk aanwezig. Van het bedrijfsleven en de winkeliersvereni-
ging waren aanwezig de heren Tolhoek, Bosma en Wouda, alsmede van de bedrijfsbonden -

o.a. de heer Bruggeman. ln niet mis te verstane woorden schetste mevrouw Couzy,
inspectrice van de Arbeidsinspectie, het werk van de Arbeidsinspectie. Naast de controle-
rende taak is er tevens de adviserende- en stimulerende taak. Zij bepleitte dat de arbeids-
omstandigheden optimaal moeten zijn om tot een goede harmonie te komen. Zij vestigde
de nadruk op de partiële leerplicht, die vaak door een werkgever wordt overtreden. Een
proces-verbaal is dan zonder meer het gevolg. De ouder dient zich bewust te worden van
deze nieuwe maatregelen. Teveel is er discriminatie van de werkende jongeren. Wanneer
zij een opmerking plaatsen wordt die van tafel geveegd. Op die manier ontstaan nooit
goede arbeidsverhoudingen. ln een vijf minuten-praatje kwamen verder aan het woord de
heer Bosma, als werkgever, de heer Storm als leider van het vormingscentrum Zwolle en
Kampen. Na een levendige discussie stelde de gespreksleider van deze avond, de heer
Wim Seeters, vrijgesteld leider bij de KBJ, enkele conclusies. Algemeen dient er de
verplichting te komen van persoons- en beroepsvorming. Bedrijf en ouders dienen meer
met elkaar te praten. Voor de plaatselijke overheid is hier ook een belangrijke taak weggelegd.



Subsidie muziekkorpsen Door de gemeente Dronten is op de begroting een bedrag van
f 9.00O opgenomen voor subsidie aan de drie plaatselijke muziekvereniginingen. De
muziekvereniging "Eendracht" te Dronten, "Maris Sonores" te Biddinghuizen en "Amor
Musae" te Swifterbant krijgen elk f 3.000 toegewezen. Tot dusverre waren de drie
korpsen gesubsidiëerd met een jaarlijks bedrag van f 1.OOO per vereniging.

Schoolgezondheidszorg nodig op helling De CCP-fractie in de Dronter gemeenteraad
heeft het college van B en W een nota gezonden, waarin de schoolgezondheidszorg veel
aandacht heeft gekregen. ln het afgelopen jaar heeft de CCP-fractie meer dan eens haar
bezorgdheid uitgesproken ten aanzien van de problemen rondom de schoolgezondheids-
zorg. ln een begeleidende brief schrijft de fractie, dat er waardering bestaat voor de wijze
waarop door het college de opbouw van een eigen onderwijsbeleid ter hand is genomen.
Het beleidsvoorstel in de nota "Uitgangspunten onderwijsbeleid" dient te worden be-
schouwd als een poging om een bijdrage te leveren tot deze beleidsopbouw. Gezien de
urgentie van de zaak, onder meer blijkend uit de stopzetting van de remedial teaching per
1 januari 1973, heeft de CCP-fractie gemeend B en W haar standpunt te doen toekomen
om in een eerstkomende raadsvergadering aan de orde te brengen.

De Flevolander 3O januari 1973 (week 5)

Pontje Hondweg gaat verdwijnen Het pontje aan de Hondweg verdwijnt. En daarmee
tevens een stuk polderromantiek. Vanaf de beginjaren heeft het pontje voor de verbinding
over het kanaa! bij de Hondweg gezorgd. Maximaal 2O ton en overtocht voor eigen risico,
dat wel. De Dienst der Zuiderzeewerken is nu begonnen met het slaan van een damwand
voor een duiker, waarna de Hondweg een vaste verbinding krijgt.

Zwembadplannen Swifterbant De bevolking van Swifterbant heeft kennis kunnen nemen
van de plannen van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelang te Swifterbant met betrek-
king tot de bouw van een overdekt en verwarmd zwembad. Op de jaarvergadering van
Dorpsbelangen werd bij monde van de voorzitter van de vereniging, de heer P.G.A.de
Lange, mededeling gedaan van de voorbereidende besprekingen en de eventuele kansen op
verwezenlijking van dit grote project. De vice-voorzitter van de KNZB, dr.E.G.Kloosterman,
ging in op de mogelijkheden van het zwembad zoals dit door Dorpsbelangen is gepland.
"We zijn weer eens opnieuw onder de indruk geraakt", aldus de heer De Lange, "van het
grote aantal kinderen in ons dorp, toen we onlangs het Sint Nicolaasfeest hielden. Voor die
80O kinderen tussen 4 en 12 jaar is er mogelijkheid tot ontspanning nodig. Wat het
zwemmen betreft is er in het bestaande badje beslist veel te weinig accommodatie. We
kwamen in contact met een bouwmaatschappij welke elders zwembaden had gebouwd.
Leden van ons bestuur en van de zwembadcommissie zijn daar eens gaan kijken en praten.
Optimistisch gestemd over de gebruiksmogelijkheden was men teruggekeerd. Sindsdien is
er flink gerekend door Dorpsbelangen en men kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er
mogelijkheden lagen voor de realisering van deze plannen, mits de gemeente en de eigen
dorpsbevolking de plannen zouden kunnen steunen." "Zo zijn we naar de gemeente
gestapt", aldus de heer De Lange, "waar we een gesprek hebben gehad. "Burgemeester en
Wethouders hebben deze week gereageerd op ons voorstel" zo kon de voorzitter medede-
len. De brief werd door de secretaris, de heer Tj.van de Wal, voorgelezen. Hieruit bleek dat
B en W op de eerste plaats lof wil toezwaaien aan Dorpsbelangen voor het genomen
initiatief . De raad zal zich echter te zijner tijd moeten uitspreken over deze voorstellen. Een



twintigtal aanwezigen maakte gebruik van de geboden gelegenheid tot het stellen van
vragen en het maken van opmerkingen. Onder meer werd geinformeerd naar de mogelijk-
heid gelden uit de Sporttoto te vragen, de zelfwerkzaamheid en de afmetingen van het bad
met het oog op de toekomst. Bijzonder verheugend waren de mededelingen dat de
Betonmortelcentrale Flevoland, de firma Breure en mechanisatiebedrijf Weevers daadwer-
kelijke hulp en medewerking toezegden.
Aan het eind van de avond toonde de voorzitter van Dorpsbelangen zich een tevreden
man, toen hij vast kon stellen dat geen der 150 aanwezigen in de zaal bezwaren had tegen
de plannen zoals ze door Dorpsbelangen kenbaar waren gemaakt. "We komen nu in een
beslissende fase, waarin ieder moet trachten zoveel mogelijk voorstanders te vinden",
aldus de heer De Lange.

De Flevolander 6 februari 1973 (week 6)

Dorpsbelang Biddinghuizen Bijna 80 aanwezigen woonden in de Gouden Ploeg de
vergadering bij van de Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen, een erg rustige
vergadering zonder belangrijke twistpunten, maar waarvan de opzet toch geslaagd mag
heten: de verlangde commissies die met Koninginnedag en met de viering van het 1O-jarig
bestaan van Biddinghuizen de feestelijkheden op touw zullen gaan zetten zijn er gekomen.
Voordat over deze commissies gediscussiëerd werd, had de voorzitter, de heer Roodselaar,
in zijn uitvoerige openingswoord een opsomming gegeven van de aktiviteiten van de
vereniging sinds de vorige vergadering, zoals het meewerken aan de ontvangst van
Koningin Juliana en de Finse president in de Meerpaal, het inhalen van Sinterklaas, het
organiseren van de nieuwjaarsreceptie op 3 januari in de Meerpaal, het ijveren voor een
dierenasiel, waarover B en W momenteel druk aan het onderhandelen is met de Rijks-
dienst, het uitnodigen van het Residentie Mannenkoor uit Den Haag, een gebeurtenis
waarvan het nog steeds niet voor 1OO procent zeker is dat ze doorgang zal vinden, en nog
vele aktiviteiten meer. Hierna kwamen twee agendapunten aan de orde, waarbij de
vergadering kandidaten kon stellen voor twee commissies, die de viering van Koninginne-
dag en het 1O-jarig bestaan van Biddinghuizen in juni ter hand zouden nemen. Voor de
vergadering hadden zich reeds enkele kandidaten bij het bestuur gemeld en na de vergade-
ring zagen de voorlopige commissies er als volgt uit: Westerveld en Oosterink, alsmede
vertegenwoordigers van BAS, Maris Sonoris en Dorpsbelangen voor de commissie
Koninginnedag. Voor de commissie 1O-jarig bestaan: de heren Cuelenaere, Krabbendijke,
Bakker, Roosendaal, mej.Hettinga en verder weer vertegenwoordigers uit de diverse
verenigingen. Uit de vergadering kwamen direkt al enkele bruikbare ideeën voor de
commissies zoals een fakkeloptocht, volksspelen, een optocht door het dorp in traditionele
kledij, voorafgegaan door de Flevoruiters, het opvoeren van een openluchtspel boven het
water, het afsteken van vuurwerk etc.

Beeld voor Biddinghuizen De Biddinghuizer bevolking kreeg de kans mee te bepalen
welk beeld ín de toekomst het dorpsbeeld zal gaan bepalen en waar een dergelijk beeld
geplaatst zal moeten worden. ln Den Haag liggen loodsen vol met gesubsidiëerde beeld-
houwwerken, waaruit gemeenten kunnen kiezen. Foto's van twee van die beelden lagen in
de Gouden Ploeg ter inzage tijdens de vergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen.
Unaniem koos men voor een sculptuur. Over de plaatsing ervan lagen de meningen nogal
uiteen. Dorpsbelangen overweegt om het gekozen beeld eerst op een aantal proefplaatsen
neer te zetten, waarna tot een definitieve plaatsing besloten zal worden.



De Flevolander 8 februari 1973 (week 7)

Eerste huis van Woningbouwvereniging Op 7 februari 1973 is in Dronten officiëel het
eerste huis van de Woningbouwvereniging "Oost Flevoland" overgedragen. De eerste
bewoner is het gezin H.Bruggeman. Men kreeg een huis toegewezen aan De Oeverloper.
De laatste bij het huis behorende sleutel werd uitgereikt door voorzitter W.Revet, die het
een eer vond dat de eerste burgemeester van Dronten destijds de eerste steen van een
eerste woningbouwvereniging in de polder gemetseld had. Het huis, dat door de familie
Bruggeman is bewoond, is het eerste huis van het eerste complex woningen, dat door de
woningbouwvereniging is afgeleverd. De heer Revet bood symbolisch een bloemstuk aan
(het eigenlijke bloemstuk was nog niet gearriveerd) en de secretaris van de vereniging,
burgemeester E.P.van Veldhuizen, bood mevrouw Bruggeman een presentje aan.

Gemeentewapen De publikaties over het gemeentewapen van Dronten beginnen
langzamerhand de vorm van een feuilleton aan te nemen. Na ontwerpen van Dorps-
belangen, verandering van de adviseur van de gemeente Dronten, mr.Bontekoe en na
instemming van de leden van de raad, volgde de Hoge Raad van Adel. Deze instantie had
nogal wat bezwaren en er werd derhalve gewijzigd. Maar dat was nog niet genoeg, want
ook na de wijziging bleef het geheel voor de Hoge Raad van Adel niet aanvaardbaar. De
Hoge Raad van Adel beriep zich op het ontbreken van een historische band (hoe kan het in
vredesnaam anders!) en haalde er het wapen van een zekere familie Gansneb bij. Deze
familie moet ooit eens gewoond hebben in de polder Dronthen gelegen nabij Kampen. De
heren van de Hoge Raad van Adel hebben met genoegen eureka geroepen toen men op het
lumineuze idee kwam om de familie Gansneb er bij te slepen. ln Dronten, en met name bij
de federatie van Dorpsbelangen, vielen de wijzigingen beslist niet in goede aarde, maar ten
einde raad werd toch maar weer het overleg met B en W en met de adviseur van de
gemeente voortgezet. Deze week is besloten, dat men de wijzigingen onaanvaardbaar
vindt en dat mr.Bontekoe naar De Hoge Raad van Adel mag gaan om alsnog over het
eerste ontwerp te praten. Tot die tijd blijft Dronten wapenloos en moet de eerste Dronten-
se gemeenschapsgeit, Edrogégé, de vlag maar dekken.

Oegandezen Geheel in tegenstelling tot eerdere berichten heeft het ministerie van CRM
het gemeentebestuur van Dronten meegedeeld dat Dronten niet in aanmerking kan komen
voor de huisvesting van vijf Oegandese gezinnen. Het ontbreken van voldoende werkgele-
genheid in Dronten is de reden waarom CRM de uit Oeganda gevluchte gezinnen niet naar
Dronten wil laten vertrekken. ln Dronten is men niet gelukkig met het door CRM genomen
besluit. Vooral na het hoopgevende bericht van vorige week was men gunstig gestemd
over de mogelijkheden van de komst van deze gezinnen. ln Dronten had men graag
meegewerkt om juist deze gezinnen een goede huisvesting te bieden en daarmee een
kleine bijdrage te leveren aan het probleem van de uit Oeganda gezette gezinnen.

De Flevolander 15 februari 1973 (week 8)

Ambteliike werkgroep Flevo-overleg Eén van de belangrijkste besluiten tijdens het Flevo-
overleg tussen het dagelijks adviescollege van het openbaar lichaam "Zuidelijke lJsselmeer-
polders" te Lelystad en het college van B en W van de gemeente Dronten is het instellen
van een ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep heeft tot taak het samenstellen van een
ontwerp voor een algemene gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam



"Zuidelijke lJsselmeerpolders" en de gemeente Dronten. Het Flevo-overleg besloot ook na
te gaan of in de naaste toekomst op een zinvolle wijze een gemeenschappelijke vergade-
ring van de gemeenteraad van Dronten en de adviesraad van het openbaar lichaam
"Zuidelijke lJsselmeerpolders" zou kunnen worden gehouden.

Wijziging bestemmingsplan Dronten Er komt een wijziging van het bestemmingsplan
met betrekking tot de bouw van bungalows aan de Jupiterweg en de Plutoweg. ln het
bestemmingsplan staat momenteel hoogbouw aangegeven, maar het is nu de bedoeling
laagbouw toe te staan. De procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan komt op
korte termijn op gang.

Architectenkantoor Het architectenbureau Schotel uit Amsterdam zal zich binnenkort in
Dronten vestigen. Daarvoor zal een gedeelte van het eerste kantoorpaviljoen nabij het
raadhuis aan De Noord worden gehuurd. Het architectenbureau heeft van de Woningbouw-
vereniging "Oost Flevoland" een opdracht ontvangen voor een schetsplan woningbouw.
De heer Schotel heeft ook reeds opdrachten voor de bouw van particuliere woningen.

Onderzoek fusie banken Op 13 en 15 maart gaan de leden van de Boerenleenbank te
Dronten, de Boerenleenbank te Lelystad en de Raiffeisenbank te Dronten om tafel zitten
om de mogelijkheden voor een plaatselijke fusie te bespreken. Op 1 december 1972 zijn de
landelijke landbouwkredietbanken te Eindhoven en Utrecht samengevoegd tot één nieuwe
bank, de coÖperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank. Dit samengaan houdt voor de
Flevolandse banken op dit moment alleen nog maar in dat men bij dezelfde centrale bank is
aangesloten. Dit behoeft nog niet te wijzen op veranderingen in plaatselijke situaties, maar
het ligt voor de hand dat de Raiffeisenbank en de Boerenleenbanken nog nauwer zullen
gaan samenwerken. Om de mogelijkheden voor een algehele fusie op plaatselijk niveau te
bespreken is een commissie in het leven geroepen, die tot de conclusie is gekomen dat
men volledig moet samengaan. Een samengaan dat zou moeten worden geconcretiseerd
door het vormen van één bank. Alvorens hiertoe over te gaan moeten eerst de leden
tijdens een bijzondere ledenvergadering hun fiat aan de plannen geven. Bij de besturen
leeft de wens om per 1 april 1973 tot een juridische Íusie over te gaan.

De Flevolander 27 februari 1973 (week 9)

Woonwagens Het college van B en W van Dronten gaat zich beraden of er een hard of
soepel beleid zal worden gevoerd met betrekking tot het verblijf van een aantal woonwa-
genbewoners in het centrum van Dronten. Nu de gemeente officiëel is aangesloten bij het
regionale woonwagenkamp te Harderwijk, kan men de in Dronten verblijvende woonwa-
genbewoners naar Harderwijk verwijzen. De moeilijkheid is evenwel, dat het regionale
kamp in Harderwijk veelal vol is. Het probleem van de woonwagenbewoners kwam in de
maandelijkse gemeenteraadsvergadering aan de orde. Van gemeentewege is tot nu toe niet
opgetreden tegen de in Dronten vertoevende woonwagenbewoners. Nu echter de officiële
mededeling in de Staatscourant is verschenen, dat Dronten is toegetreden tot de gemeen-
schappelijke regeling woonwagencentrum Noordwest-Veluwe kan met de verwijzing naar
Harderwijk worden begonnen. Of dit een hard dan wel soepel beleid zal worden, zal thans
door B en W worden overlegd. Voor het geval na een periode van ongeveer een half jaar
mocht blijken, dat de regeling in de praktijk weinig of geen soulaas voor de gemeente
Dronten biedt, dan zullen B en W zich over deze aangelegenheid - met name over de vraag



of de inrichting van een kampje binnen de gemeente zou moeten worden overwogen - in
overleg met de betreffende bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling nader
beraden. Overigens is van de Landelijke Vereniging van Woonwagenbewoners een
schrijven ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat er onder de woonwagenbewoners
grote behoefte bestaat aan een klein kamp binnen de gemeente Dronten. De Vereniging
zegt het bijzonder op prijs te stellen over deze kwestie met de raad en of het college van B
en W van gedachten te mogen wisselen. Burgemeester Van Veldhuizen achtte op dit
moment - gelet op de door de gemeente voorgenomen proefperiode van zes maanden - een
gesprek met de Vereniging van woonwagenbewoners prematuur. Volgens ir.H.van Harten
(CCP) was het maanden bekend, dat Harderwijk voortdurend vol is. De heer F.van Kuik
(PAK) drong aan om in de proefperiode toch maar vooral een soepel beleid te voeren. Het
blijkt, dat woonwagenbewoners soms van her naar der worden gestuurd. De heer R.Rook
(CCP) was wel voor een soepel beleid, maar meende toch, dat de woonwagens die ook op
dit moment weer in het centrum van Dronten staan, zo snel mogelijk verwijderd moesten
worden. "Het is er nu al een rotzooi", aldus de heer Rook. De heer J.Waterlander (VVD)
informeerde of er geen mogelijkheid was om het kamp in Harderwijk te vergroten, maar
volgens wethouder Van Gaalen was daar geen enkele kans op. "We zullen moeten kiezen
tussen een hard of een soepel beleid", aldus de wethouder. Burgemeester Van Veldhuizen:
"We moeten verstandig en menselijk handelen en naar bevind van zaken".

De Flevolander 1 maart 1973 (week 1O)

Swifterbantcultuur Bij de vindplaats van de zogenaamde Swifterbantcultuur zijn reeds
tien menselijke skeletten geborgen en overgebracht naar het lnstituut voor Antropobiologie
te Utrecht. Dit staat te lezen in het jaarverslag over 1971van de musea voor de lJssel-
meerpolders, gevestigd te Schokland en Ketelhaven. Uit het verslag blijkt dat in 1971
weinig opzienbarende vondsten zijn gedaan. Op één van de menselijke skeletten is een
stukje lichtnet (een soort steentje) gevonden met een geboord gaatje. Vermoedelijk om de
dode mee te geven als versiersel. ln de nabijheid van deze Swifterbantcultuur werd een
soort bijl met twee slagkanten (dus geen houweel zoals eerder al was gevonden) aange-
troffen.

Zandbakken B en W zijn niet van plan om zonder meer over te gaan tot uitvoering van
het verzoek van meerdere scholen om het zand in de zandbakken te verversen. De
bereidheid om het zand te verversen is wel aanwezig, maar men is geschrokken van de
hoge kosten die dit met zich brengt. Men wil nu overleg plegen met schoolbesturen,
oudercomrnissies en de verenigingen van dorpsbelangen om met particuliere hulp de
verversing van de zandbakken tot stand te brengen. Het blijkt, dat de ruim vijftig zandbak-
ken in de drie kernen Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten ernstig bevuild worden door
katten en honden. Van de 53 zandbakken bevinden zich 23 stuks op schoolpleinen terwijl
de overige 3O zgn. vrije bakken zijn. Verversing van het zand één keer per jaar en twee
keer per jaar een aanvulbeurt zou de gemeente op een bedrag van f 40.800 per jaar
komen. Vandaar de reactie in B en W om overleg te plegen met schoolbesturen, ouder-
commissies en dorpsbelangen of het niet mogelijk is, dat verversing van het zand in
samenwerking met gemeentewerken kan geschieden. De gemeente zou het zand kunnen
aanbieden en voor het vervoer kunnen zorgen, terwijl de werkzaamheden door leden van
schoolbestuur, schoolcommissie of dorpsbelangen (vrije zandbakken) zouden kunnen
worden uitgevoerd. Mocht het overleg geen resultaat opleveren, dan zalB en W zich



moeten beraden het aantal zandbakken in de gemeente Dronten drastisch terug te
brengen.

Huis van de gemeente Het Dronter raadhuis aan De Noord heet voortaan gemeentehuis.
Hoewel de raad zelf niet bij machte bleek om dit ingrijpende besluit te nemen en het zéér
democratisch overliet aan één lid op de publieke tribune, staat men er op, dat de Drontena-
ren de naam raadhuis onmiddellijk vergeten en de naam gemeentehuis gaan gebruiken. Let
wel, gemeentehuis en niet stadhuis of stadskantoor of gemeenteraadhuis of raadhuisge-
meente, nee doodgewoon gemeentehuis. Het huis van de gemeente. Dat dit huis aan het
raadhuisplein ergens aan de ingang van Dronten is weggedrukt doet er geen zier toe. Het
is en blijft(?) gemeentehuis. Ook als het straks bij het honderd jarig bestaan van Dronten
feestelijk wordt geopend aan het dan tot pleintje omgevormde De Rede. De naamswijziging
moest gedaan worden in verband met de te ontwerpen nieuwe vormgeving van de
gemeente. U weet misschien nog wel: de kleur van de pet van de bode moet dezelfde
kleur hebben als het hoofd van de brieven, die vanuit het raadhuis, pardon gemeentehuis
worden gezonden en ook de auto's van gemeentewerken zullen dan een kleurverandering
moeten ondergaan. Gelet op de democratische wijze waarop de keuze van de naam
gemeentehuis tot stand is gekomen, twijÍelen we er niet aan of de adviseur zal als kleur
rood kiezen.

De Flevolander 8 maart 1973 (week 1 1)

Samenwerking voortgezet onderwijs Tijdens het onderzoek van de begroting van de
gemeente Dronten door de twee afdelingen van de gemeenteraad zijn door leden van beide
afdelingen vragen gesteld over samenwerking op het gebied van het voortgezet onderwijs
zowel binnen de gemeente als tussen de gemeente Dronten en de gemeente Kampen. Op
de vragen heeft het college van B en W schriftelijk geantwoord. Vanavond wordt de
begrotingsvergadering gehouden met de algemene beschouwingen van de frakties van
CCP, PAK, VVD en Geref.Concentratie. Ook daarin zal ongetwijfeld aandacht aan het
voortgezet onderwijs worden besteed. Een lid heeft verzocht in een zo vroeg mogelijk
stadium de raad te informeren over de ontwikkelingen van de samenwerking op het gebied
van het voortgezet onderwijs tussen de gemeente Dronten en Kampen. B en W hebben
geantwoord, dat tijdens een begin 1972 plaats gehad hebbende kennismaking tussen de
colleges van B en W van Kampen en Dronten ter sprake is gebracht het onderzoeken van
de mogelijkheden van samenwerking ten aanzien van het voortgezet onderwijs. Daarop is
door het college van B en W van Kampen verzocht te komen tot overleg over een nauwere
samenwerking tussen het openbaar mavo in Dronten en het openbaar havo-vwo in
Kampen. Het Dronter college van B en W heeft zich bereid verklaard tot het deelnemen aan
een dergelijk overleg. "Tot op heden heeft een tweetal informatieve besprekingen plaats
gevonden, waaraan is deelgenomen door de wethouders van onderwijs, de chefs van de
afdelingen onderwijs, de rector van het Almere College en de direkteur van de Flevoschool
voor mavo te Kampen alsmede de direkteur van de Copernicusschool voor mavo te
Dronten. Tijdens deze besprekingen is globaal bezien welke mogelijkheden voor een
nauwere samenwerking nader zouden kunnen worden onderzocht. Momenteel wordt een
onderzoek ingesteld, of het eventueel mogelijk zou zijn een dergelijke samenwerking te
realiseren in de vorm van een intergemeentelijke scholengemeenschap voor voortgezet
onderwijs", aldus B en W. Een lid van de raad heeft zich uitgesproken voor samenwerking
tussen scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Dit lid vraagt of B en W



kunnen meedelen hoe het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Oostelijk
Flevoland staat tegenover een intergemeentelijke school waarover door B en W thans
besprekingen worden gevoerd met het gemeentebestuur van Kampen. B en W antwoorden
hierop: "in een in december 1972 gehouden bespreking met enige vertegenwoordigers van
het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Oostelijk Flevoland, afdeling
mavo, hebben wij mededelingen gedaan omtrent het informatieve overleg, dat met het
gemeentebestuur van Kampen plaats vindt. Deze vertegenwoordigers hebben het op prijs
gesteld daarvan op de hoogte gesteld te worden. Van een afwijzende reactie is niet
gebleken. Tijdens genoemde bespreking is voorts medegedeeld dat ons college de
voorkeur geeft aan het aftasten van de mogelijkheden voor een samenwerking tussen het
openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs in de gemeente Dronten".

De Flevolander 13 maart 1973 (week 12)

Dronten kriigt kabeltelevisie De gemeente Dronten is aangewezen als één van de zes
proefgemeenten voor experimenten met kabel- of lokale televisie. De minister van CRM
heeft dit officiëel bekend gemaakt. Dronten krijgt een vergunning voor één jaar. De kosten
zullen grotendeels door het Rijk worden vergoed. De aanschaf van eenvoudige apparatuur
valt hieronder. De programma- en salariskosten worden het eerste half jaar volledig
vergoed. Het tweede halfjaar zullen de gemeenten de helft van programma- en salariskos-
ten op tafel moeten Ieggen, terwijl het tweede jaar van de vergunning de kosten geheel
voor rekening van de gemeente zijn. De minister heeft overigens een aantal strakke
richtlijnen voor de gemeenten gegeven. Deze zijn: de experimenten moeten in het kader
van de Omroepwet worden uitgevoerd. Reclame is niet toegestaan. De zorg en de
verantwoording voor de programma's komt te liggen bij een representatieve culturele
instelling die niet op winst is gericht. Gratis en goedkope medewerking van het bedrijfsle-
ven, in welke vorm dan ook, is verboden. ln principe mogen de programma's niet langer
dan drie en een half uur per week duren. Onderbreking van de binnenlandse uitzendingen
is niet toegestaan. De programma's moeten een lokaal karakter dragen.

Zwembadplan Swifterbant De frakties van de VVD en PAK hebben kritische opmerkin-
gen gemaakt bij de zwembadplannen in Swifterbant. De heer J.Waterlander (VVD) zei
tijdens de begrotingsvergadering in de raad het niet juist te vinden als B en W zonder meer
akties vanuit de bevolking ook zou honoreren. Als men dat doet dan voorzag hij een
chaos. De heer W.Revet (PAK) stelde dat indien er een overdekt zwembad in de gemeente
Dronten komt, dit in Dronten zou moeten komen. Echter wel met de randvoorwaarde, dat
de mogelijkheid wordt gecreëerd dat kinderen uit de beide dorpen daar ook gebruik van
kunnen maken. Burgemeester Van Veldhuizen zei dat het initiatief van de bevolking van
Swifterbant lof verdiende, maar dat door B en W geen toezeggingen zijn gedaan en dat
ook gesteld is dat exploitatie-tekorten niet door de gemeente gedragen zullen worden.

Gemeenteliike financiën ln de beantwoording op de algemene beschouwingen van de
vier frakties in de gemeenteraad van Dronten heeft het college van B en W te kennen
gegeven dat de drukte die het vele werk in de nieuwe gemeente Dronten met zich
meebrengt, hen bezwaart. "We werken graag en doen ook graag veel, maar momenteel is
een fase bereikt, waarin we teveel van het goede krijgen", aldus burgemeester Van
Veldhuizen, die de wens uitsprak, dat er vanuit Den Haag meer financiële soulaas zal
komen, zodat er meer mensen in het overbelaste ambtenarenapparaat kunnen meewerken



I
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aan de vele taken waarvoor de gemeente zich ziet gesteld. Wethouder Van Gaalen
belichtte vervolgens de financiële toestand van de gemeente, waarbij duidelijk tot uiting
kwam, dat het wachten is op de afloop van de onderhandelingen met Den Haag over de
regeling van een "gezonde financiële start" van de gemeente Dronten.

De Flevolander 22127 maart 1973 (week 13)

Dierenpark Dronten Het geplande dierenpark in Dronten, waarvoor in de zomer van
1972 aktiviteiten op touw werden gezet, gaat nu vastere vormen aannemen. Binnenkort
wordt begonnen met de bouw van diverse gebouwen en hokken en komen de eerste
dieren in het park. De oorspronkelijke doelcommissie is omgevormd in een Stichting
Recreatiepark Dronten, waarvan inmiddels de statuten zijn goedgekeurd. Voor de bouw
van het hoofdgebouw en hokken voor cavia's, konijnen, kippen en dergelijke is de
Stichting reeds veel hulp toegezegd. Er zijn schenkingen van materiaal ontvangen, maar
daarnaast is ook hulp van mensen nodig. Mensen, die bereid zijn mee te bouwen. Naast de
vrijwilligers, die zich met de bouw van de hokken willen bezig houden, doet de Stichting
een beroep op mensen, die nog diverse graafwerkzaamheden willen uitvoeren. Het grote
grondwerk is klaar mede dankzij de hulp van de fa Maris, Gemeentewerken, Wero,
personeel fa Timmer en fa Breure.

Woonboten Een verzoek van twee inwoners om een woonboot in de Noorderhaven te
meren en een verzoek van twee inwoners om met een salonwagen op het salonwagenpark
te Dronten te mogen gaan staan, zijn door B en W afgewezen. Bij de weigering is de
aanwezigheid van woningen in Dronten betrokken en gewezen op het tijdelijke karakter
van het salonwagenpark en de Noorderhaven voor woonarken. B en W bestuderen de
mogelijkheid om t.z.t. de woonarken vanuit de Noorderhaven naar een andere plek over te
brengen. Zoals bekend ligt de Noorderhaven aan het terrein van de Centrale Werkplaats
van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders. Dat terrein zal op den duur industrieterrein
van de gemeente worden.

Markerwaard Het college van B en W van de gemeente Dronten is unaniem van mening,
dat de Markerwaard ingepolderd dient te worden. B en W vinden dat juist in het kader van
de ruimtelijke ordening inpoldering van de Markerwaard aanbeveling verdient.

Bosbrand voorkomen Zaterdagmiddag omstreeks vier uur heeft het er even naar
uitgezien dat een gedeelte van het Ontariobos bij Roggebotsluis in vlammen zou opgaan.
Vermoedelijk heeft een aantal spelende kinderen een vuurtje gestookt in het bos en het
gevolg hiervan was dat een gedeelte met jonge dennen, ongeveer 27O vierkante meter, al
gauw in vuur en vlam stond. Voorbijkomende automobilisten konden de schade beperken
en één der jachtopzieners waarschuwen, die op zijn beurt de Dronter brandweer waar-
schuwde. Toen die ter plekke arriveerde was de brand echter al uitgeslagen. Het bosge-
deelte bestond uit bomen die geschonken waren door inwoners van de gemeente Ontario
in Canada.


