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

UITGAVE VAN DE STICHTING GESCHIED-
SCHRIJVING IN DE GEMEENTE DRONTEN

INLEIDING
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijke
nieuws uit de Flevolander-edities van het tweede kwartaal 1973.
Hopenlijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te'v 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
voldoende om donateur te worden. Veel leesplezier gewenst.

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 voorzitter
H.A.van den Brink, Dronten bestuurslid
Mw.A.Kleefstra, Dronten bestuurslid
vacature, Biddinghuizen bestuurslid



2e kwartaal Í 973

De Flevolander 3 en 5 april 1973 (week 14)

Grondspeculaties afwijzen
Met 12 tegen 3 (VVD) stemmen heeft de gemeenteraad van Dronten tijdens de
openbare vergadering van afgelopen week een motie met betrekking tot de verkoop
van landbouwgronden in de lJsselmeerpolders aangenoÍnen. Na overleg tussen
PAK-fraktie, de CCP en de Gereformeerde Concentratie kwam de volgende motie
uit de bus: "de raad der gemeente Dronten in vergadering bijeen, bekend met de
problemen in de landbouw ten aanzien van de zo gewenste bedrijfsvergroting,
spreekt als zijn mening uit, dat het binnen het kader van bedoelde struktuur-
wijzigingen gewenst is, dat uitgifte van landbouwgronden in de lJsselmeerpolders
onder zodanige voorwaarden geschiedt, dat grondspeculatie volstrekt is

uitgesloten". ln de vorige vergadering had de heer J.Janmaat (PAK) al een motie
ingediend, die evenwel door B & Wterzijde was gelegd. Nu'was dezelfde motie als

agendapunt opgevoerd met dien verstande, dat B & W zich onthielden van een

standpunt. ln de oorspronkelijke motie vond de PAK-fraktie dat de landbouw
gronden in de zuidelijke lJsselmeerpolders in eigendom van de gemeenschap
moeten blijven. De CCP-fraktie verklaarde bij monde van de heer W.J.Twisk wel
sympathiek tegenover de motie te staan, maar verkoop in bijzondere gevallen wel
te willen toestaan. De heer A.Kadijk (Gereformeerde Concentratie) sloot zich bij
deze zienswijze aan. De heer S.K.Westerdijk (VVD) vond dat het onderwerp in feite
geen onderdeel van deze raadsvergadering had mogen uitmaken. Hij was van
mening, dat eigendom van de gronden bij de mobiliteit van de gronden in de
lJsselmeerpolders behoort. "En bovendien, niemand hoeft te kopen", aldus de heer
Westerdijk. De VVD-fraktie verwierp dan ook zonder meer de motie van de PAK-
fraktie. Na schorsing kwamen PAK, CCP en Gereformeerde Concentratie tot de

reeds aangehaalde motie, die ter kennis zal worden gebracht van de ministers van
Landbouw, Financiën, Domeinen in Flevoland, de drie landbouworganisaties, het
Rentambt in Flevoland en de Noordoostpolder en de Rijksdienst voor de lJsselmeer-
polders.

Markerwaard
De raad van de gemeente Dronten heeft unaniem besloten de regering te adviseren
tot inpoldering van de Markerwaard over te gaan. De raad kwam tot die conclusie
op gronden van ruimtelijke ordening. Het niet benutten van de mogelijkheid nieuwe
ruimte te scheppen nabij het dichtst bevolkte deel van het dichtst bevolkte land ter
wereld, zou moeilijk voor te stellen zijn, aldus de gemeenteraad van Dronten.

Aprilstorm
De aprilstorm heeft begin van de week grote delen van Oostelijk Flevoland geteis-
terd. De aangebrachte schade is moeilijk vast te stellen. Niettemin ramen
verzekeringsexperts de schade in Flevoland op 2,5 à 3 ton.
Het ergst getroffen werden de loods van firma v.d. Wiel in Swifterbant en de
nieuwbouwloods van de Zuiderzeepolders in Dronten. Vele boerderijen kregen het
zwaaÍ te verduren en leden glas- en dakpannenschade. ln de nieuwbouw waaiden
pas gemetselde muren omver.



De Flevolander 1O en 12 april 1973 (week 15)

Kantine SwiÍt
Er zal op korte termijn iets gedaan moeten worden aan de kantine van Swift, dat is
de mening van het vernieuwde bestuur van de snel groeiende sportvereniging van
Swifterbant. De ruimte is voor het houden van verschillende aktiviteiten en het
verpozen van de aktieve en passieve sportminnenden intussen veel te klein
geworden. Het bestuur heeft inmiddels contact gehad met de gemeente, maar deze
kan - hoe vervelend men het ook vindt - weinig soulaas bieden. Swift hoopt nu bij
haar leden en wellicht de overige bewoners van Swifterbant voldoende steun te
vinden om haar aangepaste plannen te kunnen verwezenlijken.
Het contact met de gemeente was bijzonder prettig, maar financiële steun kon men
de Swifterbanters niet toezeggen. Wel was men bereid tekeningen en berekeningen
voor de uitbreiding van de kantine en kleedruimte uit te voeren. Deze leverden het
volgende resultaat op: uitbreiding van de kleedlokalen zou komen op de som van
f 68.000 of wanneer men zelÍ de bouw onder handen zou nemen op f 35.OO0.
Vergroting van de kantineruimte zou een bedrag vergen van f 20.000 of f 10.000
bij zelfwerkzaamheid. Swifts bestuur kwam na rijp beraad tot de slotsom, dat
uitbreiding van de kleedlokalen geen haalbare kaart zou zijn, maar wellicht wel de
vergroting van de kantine. ln het plan waarvoor het bestuur gekozen heeft wordt
de kantine uitgebreid met 50 m2 vloeroppervlak. Men zal met eigen mankracht het
grond-, beton-, timmer-, schilder- en tegelwerk moeten verrichten. Het bestuur
hoopt en vertrouwt dat men onder de eigen leden voldoende enthousiaste werkers
zal vinden. Om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen zal er getracht worden
minimaal 400 renteloze aandelen onder de bevolking van het eigen dorp te belenen.
Als het enigszins meezit wil men zelfs proberen dit aantal op te voeren tot 600,
zodat ook de verwarming van de kantine en de kleedgelegenheid verbeterd zou
kunnen worden (destijds wel aanvaard door de gemeenteraad maar verworpen door
het Rijk). Swift hoopt dat vele Swifterbanters zich achter de plannen zullen
scharen. En wat de niet vervulde wensen wat betreft de kleedgelegenheid aangaat:
hopelijk zal men van gemeentewege Swift nog eens de helpende hand wíllen
reiken, omdat het op dat punt minder bevoordeeld is dan de overige sport-
verenigingen hier in Flevoland.

Zo doende
De intrede van het voorjaar snijdt een vergaderseizoen de pas af: het wordt tijd
voor buiten zijn, voor het benutten van licht en lucht. Maar uit het werkprogramma
van Stichting Welzijn valt dit niet af te lezen. Nog steeds zijn er groepen van
bewoners die bijeenkomen, die plannen en afspraken maken. Hieronder in vogel-
vlucht een opsomming in de rubriek "Zo doende" van wat de mensen bezighoudt:
woonprojeet "de Boeg" te Dronten; speelgelegenheden uitbreiden in enkele wijken
in Dronten en Biddinghuizen met behulp van omwonenden; Meerpaalproject,
waarvoor vier werkgroepen met allerlei opmerkingen en suggesties over gebruik,
indeling en programma komen; Gooi het anders weg, een project voor het
opstarten van een aktie glas inzamelen door jongeren 19NU; struktuurcommissie
voor ASVD; aktie voor de Algemene Hulpdienst Dronten en verder nog een flink
aantal kleinere projecten.



De Flevolander 17 en 19 april 1973 (week 16)

Eerste reakties op lokale tv
"Politiek Kafé" heeft zich bezig gehouden met lokale televisie, nu de gemeente
Dronten door het ministerie van CRM is aangewezen voor een experiment
gedurende twee jaar met lokale televisie-uitzendingen. Vijf andere Nederlandse
gemeenten gaan evenals Dronten lokale tv maken. Van die vijf waren Goirle en de
Bijlmermeer in Politiek Kafé aanwezig om de Drontenaren iets over hun werkwijze
te vertellen.
Een beperkt aantal Drontenaren, waaronder burgemeester mr.E.P.van Veldhuizen,
wethouder J.Witteveen en raadslid F.D.van Kuik toonden belangstelling. Ook de
leden van de voorlopige werkgroep "Lokale tv Dronten" waren aanwezig.
De rijdende camera, microfoons en video-apparatuur - bediend door leraar en
leerling van de Hogere Landbouwschool in Dronten - bracht reeds een beetje lokale
tv-sfeer in de B'rak, waarin Politiek Kafé altijd pleegt plaats te vinden. De bijeen-
komst werd geopend en ingeleid door mej.Greet Hettinga, die het een en ander
over de voorlopige werkgroep vertelde.
De meest gehoorde vragen waren volgens haar: "Moet dat nou? Jammer dat de
buitenwegen hier buiten staan"; en: "Biddinghuizen en SwiÍterbant krijgen geen
kabel tv". De zaak is zo, dat de raad van Dronten vernam, dat gegadigden voor een
experiment met lokale tv, zich konden opgeven en eventueel in aanmerking konden
komen voor een subsidie om te kijken of lokale televisie een aanbevelenswaardige
zaak is. De raad van de gemeente Dronten deed deze aanvtaag, mede overwegend,
dat, waar dit een totaal gesubsidiëerd object is, we hier nooit minder van konden
worden. ln feite werd er een kado aangeboden en men pakte het wat graag aan.

Kleiduiven
Het zit er dik in, dat B & W van Dronten gaan voldoen aan het verzoek van de
firma Dorhout Mees uit Utrecht om een kleiduivenschietterrein aan de Strandgaper-
weg te Biddinghuizen in gebruik te geven. De heer Spaans, die een schapenbedrijf
aan genoemde weg heeft -zo'n driehonderd metervan de baan verwijderd - had
bezwaar gemaakt tegen eventuele afgifte van een vergunning. Aangevoerde
bezwaar zou geluidshinder zijn. B & W waren van mening, dat men moeilijk kon
oordelen of de naar voren gebrachte bezwaren terecht waren.
Volgens de aanvragers zou er geen geluidshinder voor de omwonenden zijn.
Besloten werd om - alvorens de vergunning al dan niet te verlenen - proeven te
nemen. Voor dit doel verzamelden zich vrijdagmidag op het toekomstige kleiduiven-
schietterrein de heer Dorhout Mees met zijn assistenten, de heer Spaans, de drie
wethouders, de groepscommandant van de Rijkspolitie Flevoland en van gemeente-
zijde onder meer de gemeente-secretaris, de directeur publieke werken en de
ambtenaar Hinderwetzaken.
De weersomstandigheden leenden zich uitstekend voor de proef. Er stond een
stevige noord-westenwind, die de knallen in de richting van het bedrijf van de
familie Spaans droeg. Evenwel door de grote open ruimte trad geen weerkaatsing
van het geluid op, zodat het knallen niet als hinderlijk werd ervaren.



De Flevolander 24 en 26 april 1973 (week 17)

Paastoerisme
Met 26.000 bezoekers tijdens het voorbije Paasweekeinde was "Flevohof" wel de
grote trekker in Flevoland. Vooral Paasmaandag was de belangstelling voor de
permanente landbouwmanifestatie, en met name voor het kinderdorp, bijzonder
groot. De beide musea in Flevoland te weten Lelystadhaven en Ketelhaven genoten
eveneens een goede belangstelling. Er meldden zich in Lelystadhaven 14O0
bezoekers en in het museum Ketelhaven rond l OOO. ln Dronten was uiteraard het
gemeenschapscentrum "De Meerpaal" de grote trekpleister met als gevolg dat
vooral gistermiddag de parkeerplaatsen in Drontens centrum volledig bezet waren.
De grote drukte op de Flevolandse wegen ontstond in de loop van de maandag-
middag toen duizenden erop uittrokken. De bossen en vooral het Roggebotbos zijn
nu wel duidelijk ontdekt. Velen maakten ook dankbaar gebruik van de Paastrips en
reden routes door de polder.

Onderzoek CIMK
De Drontense Winkeliersvereniging heeft het initiatieÍ genomen te komen tot een
door het Centraal lnstituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in te stellen detailhan-
delsonderzoek voor Dronten en omgeving. Het bliikt namelijk gewenst na te gaan
of het winkelapparaat in de gemeente al of niet bevredigend functioneert en welke
maatregelen er (eventueel) genomen moeten worden om de aantrekkingskracht van
het winkelbestand te garanderen dan wel te vergroten. Tevens is het gewenst na
te gaan wat de toekomstmogelijkheden van de detailhandel te Dronten zijn tegen
de achtergrond van onder meer de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van
de nabij gelegen concurrerende centra. De kosten van het onderzoek worden
geraamd op f 2O.880. De Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Midden- en
Kleinbedrijf verleent een susidie van maximaal f 10.000, terwijl de Drontense
Winkeliersvereniging in staat is een vierde gedeelte van de kosten van het onder-
zoek voor haar rekening te nemen. Tevens heeft de Vereniging aan de Rijksdienst
voor de lJsselmeerpolders om een bijdrage gevraagd. De Winkeliersvereniging heeft
verzocht het nog resterende bedrag voor rekening van de gemeente te nemen.
B & W van Dronten hebben zich bereid verklaard de gemeenteraad een voorstel te
willen doen om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage ad f 2.61O te verlenen.

OrÍa-Visser naar Dronten
Het metaalbedrijf Orfa-Visser, dat momenteel nog gevestigd is in het centrum van
Amsterdam, zal zich binnenkort in Dronten gaan vestigen in een loods van de
centrale werkplaats. Het bedrijf is een zogenaamd metaalforceerbedrijf en dat wil
zeggen, dat de producten, die Orfa-Visser maakt, alle ronde metalen voorwerpen
zijn uit plaatmateriaal. Voor de afzet van deze producten is men niet gebonden aan
Amsterdam. De klanten van dit bedrijf wonen door heel Nederland en Dronten heeft
het voordeel van een centrale ligging in ons land. De reden van vertrek uit Amster-
dam is, dat men geen uitbreidingsmogelijkheden heeft. Men Iiet de keuze op
Dronten vallen, omdat hier niet gebouwd hoeft te worden, maar een loods van de
riiksdienst gereed staat en men bovendien zijn werknemers woongelegenheid kan
aanbieden.



De Flevolander 1 mei 1973 (week 18)

Appeltjes groen
ln navolging van grote, meest buitenlandse voorbeelden (zoals ZUrich, West-Berlijn,
Wuppertal) heeft de gemeenteraad van Dronten, op voorstel van B & W, besloten
op tal van uiterlijke verschijningspunten een vast visueel gedragspatroon te gaan
volgen. Dit zgn. identifíkatie-programma heeft o.a. betrekking op het gemeentelijk
wagenpark, een wegwijzersysteem voor de industrietereinen en voor de
belangrijkste gebouwen, het gemeentelijk drukwerk (zowel de ambtelijke papieren
als folders, briefpapier en personeelsadvertenties), een vlag, de entree en kamer-
aanduiding in het gemeentehuis tot en met het kopje en het suikerzakje op de
gemeentelijke schrijftafels. Ook de grenzen van deze (bijna grootste Nederlandse)
gemeente zullen met borden worden gemarkeerd. De hoofdbestanddelen van het
herkenningsprogramma zijn een gemeentelijk "teken" (niet te verwarren met het
officiële wapen), een kleurschema, een speciaal ontworpen woord Dronten en een
vaste letterkeuze voor drukwerk en wegwijzers. Het teken is zeshoekig en is
opgebouwd uit 7 gelijkvormige elementen. Die elementen zijn aÍgeleid van de vorm
van een meerpaal en gezamenlijk symboliseren zij groei, samenwerking en
struktuur. De hoofdkleur is een zéér helder groen (appeltjes groen, dat het jonge en
landelijke verbeeldt), aangevuld met een warm grijs voor het wagenpark en verder
zwart en wit. Het doel van dit alles is om Dronten in zijn talrijke uitingen een
duidelijk eigen stempel te geven, waarmee het zijn bijzondere plaats onder de
Nederlandse gemeenten benadrukt.

CIMK-onderzoek
De gemeenteraad van Dronten is bereid meer subsidie dan de gevraagde f 2.610
toe te kennen aan de Dronter winkeliersvereniging voor een onderzoek van de
CIMK mits de beide woonkernen Biddinghuizen en Swifterbant bij het totale
onderzoek worden betrokken. De heer P.Bosma ("mijn persoonlijke mening, maar ik
denk wel dat ik namens de leden van de Dronter winkeliersvereniging spreek")
deelde desgevraagd tijdens een schorsing van de vergadering mee, dat de Dronter
winkeliersvereniging bereid is om Biddinghuizen en Swifterbant mee te laten doen
in het CIMK-onderzoek, mits uiteraard de winkeliersverenigingen in die beide
plaatsen in die kosten willen meebetalen.

Glas-apart
Jongeren 19NU kunnen van start gaan met de aktie "Glas-apart". De gemeenteraad
van Dronten ging nl. akkoord met het voorstel van B & W om het statiegeldloze
glas in de gemeente te laten ophalen door Jongeren 19NU en daarvoor deze
Vereniging voorshands een bedrag van f 0.800 toe te kennen.
lr.A.Kadijk (Gereformeerde Concentratie) verklaarde sympathiek tegenover het
voorstel te staan, maar vroeg zich af of de raad nog wel nee kon zeggen,
aangezien er over deze zaak al zoveel geschreven was. Hij was evenwel verheugd,
dat de jeugd het probleem van de milieuvervuiling aanpakt. Eenzelfde verheugdheid
toonde de heer S.K.Westerdijk (VVD); hij vond wel, dat subsidie en werkzaamheen
van Jongeren 19NU gescheiden dienen te worden



De Flevolander 8 mei 1g7g (week 1g)

Kantoor Woningbouwvereniging
ln opdracht van de Woningbouwvereniging Oost-Flevoland heeft de Drontense
architect Jan Schotel een kantoorgebouw ontworpen, dat gebouwd zal worden aan
De Noord naast het pand van De Smit. Het ontwerp komt in de eerstvolgende
ledenvergadering van de woningbouwvereniging. De bouwkosten worden geraamd
op Í 225.00O exclusieÍ de inrichtingskosten, die worden begroot op ongeveer
f 50.O00. Het kantoorgebouw krijgt een lengte van 26 meter en een breedte van
1O meter. Kenmerkend voor het gebouw is de open hof van 7 x 7,5 meter en de
grote expositieruimte. ln het gebouw krijgt het technisch- en het administratief
personeel een onderkomen. ln een later stadium zat een werkplaats met magazijn
aan het complex worden gebouwd. Het huidig onderkomen van het personeel in
het kantoorpaviljoen aan het Raadhuisplein zal door de toename van aktiviteiten
snel te klein worden. Het tijdstip van de aanvang van de bouw hangt nauw af van
de overdracht van de Domeinwoningen. van de zijde van de woningbouw-
vereniging "Oost-Flevoland" hoopt men, dat direkt na de bouwvakvakantie kan
worden begonnen.

4-meiherdenking
ln aanwezigheid van de geallieerde luchtmachten en de Kon. Luchtmacht heeft de
bevolking van Dronten bij het vliegersmonument de doden uit de Tweede Wereld-
oorlog herdacht. "Nog altijd wordt gedacht aan hen, die wilden vechten voor
vrijheid en vrede op deze wereld, terwijl ze wisten kans te hebben, die strijd niet te
overleven. Als we denken aan de moed, die zij daarvoor hadden, dan moet dat een
voorbeeld zijn voor ons. Een opdracht om te blijven werken aan de vrede in ons
eigen leven, ín onze samenleving hier en in onze wereld", aldus mevrouw G.J.in ,t
Veld-Janse, presidente van Dorpsbelangen Dronten na de officiële herdenking op
De Rede in Dronten. Bij de herdenking zongen de koren "Vergaard uit alle streken',,
"Cecilia" en "Flevo's Mannenkoor". Muziekvereniging "Eendràcht" bracht passende
muziek ten gehore en "The last Post" verbrak de stilte geblazen door de heer Boot
vanaf de toren van de kerk van de Hervormde Gemeente.

Handel en Nijverheid
De Vereniging voor Handel en Nijverheid "Flevoland", rayon Dronten, is gesplitst.
Tijdens een gehouden algemene ledenvergadering hebben de niet-winkeliers-leden
besloten om naast de winkeliersvereniging een "industrieterreinvereniging" op te
richten. De beide verenigingen worden nu afdelingen van Handel en trlilvèrrreio oat
wel blijft voortbestaan, maar een overkoepelend orgaan gaat vormen.

Pioniersweg
B & W van Dronten gaan de raad voorstetlen de weg op het terrein van de Centrale
Werkplaats en Magazijnen van de Rijksdienst voor oÉ tjsselmeerpolders de naam
"Pioniersweg" te geven. De naam is voorgesteld door de bedrijven, die zich daar
binnenkort hopen te vestigen.



De Flevolander 15 en 17 mei 1973 (week 2O)

"Eendracht" Dronten
Heel Dronten was zaterdag op de hoogte dat de plaatselijke muziekvereniging
"Eendracht" het tweede lustrum vierde. Korpsen uit Swifterbant, Lelystad, Belt
Schutsloot, Biddinghuizen en Wanneperveen, waarmee Dronten vriendschaps-
banden onderhoudt, waren naar Dronten gekomen om niet alleen "Eendracht" te
feliciteren, maar ook om mee te werken aan een indrukwekllende muziekshow.
Een show, die werd gegeven in "De Meerpaal" waar de belangstelling wel goed

was, maar gezien de omvang en kwaliteit van de show toch wel wat groter had

kunnen zijn. Rondgang van korpsen door Dronten, een geanimeerde receptie, een

grootse muzikale show, veel uitgesproken waarderende woorden en een gezellig

bal waren de ingrediënten van een geslaagd tweede lustrum van Drontens muziek-

vereniging, die met ups en downs de eerste tien jaar is doorgekomen en zeker met
steun van alle Drontenaren de komende tien jaar met nieuwe energie tegemoet kan

gaan.

Speelterrein Biddinghuizen
Onder het motto "als de gemeente de (financiële) middelen niet heeft, dan doen we
het zelf maar", is een aantal bewoners van de Uitloper, Klaversingel en een
gedeelte van de Kopakker in Biddinghuizen op de vrije zaterdag aan het werk
gegaan om zelf een speelterrein aan te leggen voor de jeugd. Het terreintje, een

stuk gras tegenover de Uitloper, werd afgebakend met palen. Graaf- en zaag-
machines waren aanwezig en zo kon het gebeuren dat zaterdagavond al een groot
gedeelte van de omheining klaar was. De initiatiefnemers gaan deze week verder
met de werkzaamheden.

Zwembad Swifterbant
Het is beslist niet stil geworden in Swifterbant nadat de Algemene Vereniging voor
Dorpsbelangen in januari haar wensen voor een overdekt zwembad in Swifterbant
kenbaar maakte. De wens van de bevolking - duidelijk naar voren komend in de

ruim 500 toezeggingen - om dit allemaal in eigen dorp te realiseren was voor
Dorpsbelangen reden meteen aan het werk te gaan. ln de afgelopen maanden zijn

er talrijke voorbereidende besprekingen met diverse personen en instanties gevoerd
en inmiddels heeft een daartoe ingestelde werkgroep, waarin enkele ter zake
kundigen, haar voorbereidene werkzaamheden aangevangen. Deze werkgroep,
bestaande uit ondermeer de heren De Kort, Van Reeden, Van de Vegte en Herman,
zal pogingen in het werk stellen om voor de zomervakantie uitgewerkte plannen
klaar te krijgen. B & W van de gemeente Dronten hebben inmiddels aan Dorps-
belangen Swifterbant laten weten met het voorleggen aan de raad te zullen
wachten tot deze uitgewerkte plannen binnen zijn.

Zwemmuts
De PAK-fraktie in de gemeenteraad van Dronten heeft het college van B & W een
brief doen toekomen, waarin men B & W opmerkzaam maakt over ongenoegen, dat
is ontstaan bij gebruikers van het Dronter zwembad aangaande de toepassing van
bepaalde tarieven en het door B & W genomen besluit, dat in het Dronter zwembad
gebruik van een zwemmuts verplicht is.
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Auto's op trottoir
Het blijkt dat regelmatig automobilisten het voetgangersgebied met name van de
Oeverloper en de Morinel te Dronten berijden met auto's. Afegezien van het feit dat
dit uiteraard verboden is, ontstaan hierdoor voor de voetgangers, maar vooral voor
de kinderen, zeer gevaarlijke situaties. Burgemeester en wethouders hebben in
verband hiermede de politie gevraagd scherp in de genoemde wijken te controleren
en zo nodig verbaliserend op te treden.

Benoemin gen Scholengemeenschap
Aan de Scholengemeenschap te Dronten zijn met ingang van 1 augustus 1973 de
volgende leerkrachten benoemd: de heer P.B.Doornbos te Den Haag, metaal-
bewerken en vaktekenen; de heer H.T.Kers te Zuidwolde, leraar AVO; de heer
H.B.Sijdele te Velp, leraar AVO; mej. J.Heida te Almelo, huishoudkundige; mej.
E.G.Klunder te Den Haag, handwerken en stofversieringen en mej. J.van Dijken te
Emmeloord, naaldvakken.

Pontie Hondweg
De bewoners van de Hondweg hebben op originele wijze afscheid van hun pont
genomen en tevens de wegverbinding officiëel in gebruik genomen. Bewoner
(wethouder) M.van Gaalen verrichtte onder het toeziend oog van alte buren de
plechtigheid, waarna het gezelschap zich aan boord van de pont begaf om zo naar
Ketelhaven te worden vervoerd. Bij het passeren van de brug over dL Hanzeweg
was nog een tol-obstakel in de vorm van een klomp, maar ook deze laatste
hindernis werd vlot genomen, zodat niets meer de afvoering van de pont in de weg
stond. Na een opknapbeurt zal de pont, dat een echt stukje poldergeschiedenis is
geworden, worden gebruikt in Zuidelijk Flevoland en begint de historie opnieuw.

Liedboek
De kerkenraden van de Hervormde gemeente Oostelijk Flevoland en de Gerefor-
meerde kerken van Dronten en Lelystad vinden de prijs van het nieuwe liedboek
voor de kerken te hoog. Zij hebben daarom besloten het liedboek voorshands níet
eerder te gaan gebruiken dan nadat een goedkopere uitgaaf is verschenen. De zgn.
standaard-uitgave van het liedboek kost f 14,75. De kerkenraden menen dat dit
bedrag voor velen bezwaarlijk is. Zij denken daarbij vooral aan gezinnen, die meer
dan één exemplaar ineens moeten aanschaffen.

Woningbouwproject "De Boeg"
De plannen voor het woningbouwproject "De Boeg" zijn in een vergevorderd
stadium. Op 8 juni wordt het plan ter sprake gebracht in de g"rnu"nt"raad, waarna
het plan met maquette en tekeningen op de markt in "De Melrpaal" wordt gepre-
senteerd. Leden van de begeleidingscommissie geven dan een toelichting o[ f,et
plan. 's Avonds is er vervolgens een discussieavond, waarbij zowel de werkteam-
leden als de leden van de begeleidingscommissie aanwezig ajn. Sinds iunt 1g72
wordt aan het project "De Boeg" gewerkt door een werktèam (o.a. gemeente en
woningbouwvereniging) en een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van
mej.G.Hettinga van de Stichting Welzijn.
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Onroerend goedbelastin gen
De heffing van belastingen op onroerend goed kwam in de gemeenteraad uitvoerig
ter tafel. lnvoering van deze belasting is eerst wettelijk verplicht met ingang van
het jaar 1979. Doordat ook in de toekomst gedifferentiëerde tariefstelling niet
mogelijk moet worden geacht, zal latere instelling van deze belasting geen oplos-
sing, maar slechts uitstel betekenen. Door de vrijstelling van het grote areaal
cultuurgrond in de gemeente Dronten, hetgeen bij de heffing van de straatbelasting
niet het geval was, treedt een verschuiving - zulks mede in verband met het
uitgangspunt, dat de belastingdruk per categorie belastingplichtigen nagenoeg gelijk
diende te zijn - binnen de categorie "zakelijk genothebbenden" in deze gemeente
sterker naar voren dan in wat oppervlakte betreft normalere gemeenten. Dit zou
gecompenseerd worden met een extra uitkering uit het Gemeentefonds ad
f 270.000 per jaar.
Rekening houdende met deze extra uitkering én daarbij betrekkende de financiële
positie van de gemeente, waren B & W tot de slotsom gekomen te moeten
voorstellen thans definitief te besluiten tot invoering van de onroerendgoedbelastin-
gen met ingang van 1 974. De heer Van Harten van de CCP-fractie vond, dat de
lastenverdeling volgens het oude systeem ongeveer gelijk zou moeten zijn aan de
lastenverdeling in het nieuwe systeem. DesbetrefÍende had de heer Van Harten nog
vele vragen.
De heer Van Kuik van het PAK voelde zich teleurgesteld, omdat hij van mening
was, dat met de gewenste verfijningen onvoldoende rekening was gehouden. De
heer Westerdijk van de VVD achtte met de heer Kadijk van de Geref. Concentratie
nadere bestudering van verschillende aspecten gewenst.
Burgemeester Van Veldhuizen beantwoordde verschillende vragen, maar meende,
dat de maand die nog restte voor men definitief moet besluiten, zal moeten worden
aangewend om zich nog beter te verdiepen in deze erg moeilijke materie, zodat dit
agendapunt op de volgende vergadering opnieuw zal voorkomen.

Sportcommissie
Onder de naam "Sportcommissie gemeente Dronten" werd door de gemeenteraad
een vaste commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders
ingesteld. Taak en bevoegdheden van deze commissie zijn bij verordening nauw-
keurig omschreven. Na enige discussie kon men tot stemming overgaan om te
komen tot het lid van het college van B & W en de twee leden van de gemeente-
raad.
Mevrouw H.C.de Visser-Kuipers werd voorzitster en als zodanig met algemene
stemmen gekozen. Voor de verkiezing van de twee raadsleden was een tweede
stemming nodig, omdat er drie kandidaten naar voren kwamen in de eerste ronde.
Uiteindelijk werden het de heren W.J.Twisk van de CCP en F.D.van Kuik van het
PAK. De overige leden van de sportcommissie zijn: de heren J.K.Ebbens (BAS),
L.J.G.Kuys (Swift'64), J.van der Sluis (ASVD), B.Ebbink (balsporten), D.Mul
(water- en ijssporten) en G.van Ommeren (dieren- en denksporten).
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Tweede woningproject Ketelhaven
De door Buiten-Stee N.V. in Ketelhaven gebouwde 1 12 vrijetijdswoningen zijn alle
verkocht. Koopsom per woningÍ 21.000. Het merendeel van de kopers is afkom-
stig uit de randstad en dan met name uit Amsterdam. Er zijn geen woningen aan
buitenlanders verkocht. De eerste woningen zijn gereed gekomen en één van deze
woningen is ingericht als modelwoning. lnmiddels heeft Buiten-Stee N.V. in
samenwerking met Vlakland Planontwikkeling BV een plan ontwikkeld, dat voorziet
in de bouw van nog eens 23O tweede woningen in Ketelhaven. lnteressant zijn de
gegevens over de toekomstige bewoners. Van kopers die in Ketelhaven met behulp
van een hypotheek hun woning hebben gefinancierd is 41 o/o Ífiet een inkomen
beneden de welstandsgrens van f 22.5AO,41o/o heeft een inkomen van tussen de
t 22.5OO en f 35.000 terwijl 18% een inkomen heeft van boven de f 35.000. Een
enquëte over het voorgenomen gebruik van het buitenhuis te Ketelhaven toonde
aan, dat 79o/o het hele jaar door eens een weekend in Ketelhaven zal vertoeven en
2Oo/o niet het gehele jaar door eens een weekend. 71o/oheeft het voornemen
tijdens vakantie te verhuren en 260/o wil dat tijdens de vakantie beslist niet doen.

Afos expositie
Rond 15OO bezoekers hebben in de tweede helft van mei de tentoonstelling van
Afos in De Meerpaal bezocht. Daar was, naast de vele borden met tekst, informatie
over het Afos-projekt in Kameroen te zien; had Unicef er haar kaarten liggen en
leverde de wereldwinkel haar bijdrage met een zeer uitgebreide hoeveelheid
informatiemateriaal. Trefpunt van bezig zijn was het wereldhandelsspel, dat op een
speelse en inÍormatieve wijze de moeilijke positie van de arme landen in de
wereldhandel duidelijk maakte. Het spel is circa 25 maal in De Meerpaal gespeeld.
Trouwe spaarders met het busje van de aktie "Gast aan tafel" (voor het projekt van
Afos in Kameroen) hebben niet vergeten om geld te brengen, totaal ongeveer 400
gulden en dat door een beperkt aantal kinderen! De totaalstand van het ingezamel-
de geld voor het projekt in Kameroen, waar Afos nu 1,5 jaar mee bezig is, is
ongeveer f 21.500.

Kinderspeelplaats Biddinghuizen
Zaterdag 2 juni opende mevrouw De Visser een door de buurtbewoners (Klaversin-
gel-Uitloper) zelf gemaakte kinderspeelplaats. Het bestaat uit een 20 x 3O meter
groot en omheind terrein met naast een zandbak met banken voor de moeders, een
apenrots, een waaiervormig klimtoestel, een wip-klauterboom en een kruipgang.
Mevrouw De Visser complimenteerde de leden van de werkgroep met het bereikte
resultaat en liet zich met kennelijk plezier (in de stromende regen) rondleiden in het
zo juist door haar geopende speelpark.

Ontvangst nieuwe bewoners Dronten
Dorpsbelang Dronten heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente een
ontvangst voor nieuwe bewoners te organiseren op maandag 4 juni in "Open Hof".
Na de opening door presidente mevr.in 't Veld houdt burgemeester Van Veldhuizen
een welkomstwoord. Er worden dia's vertoond, Flevo's mannenkoor treedt op, de
Ned.Bond v.Plattelandsvrouwen is present met een cabaretgroep ("gaat onze
wereld aan vuil ten onder") en mevr.Biemond houdt een voordracht.
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Begeleidingscommissie bouwproject "De Boeg"
De leden van de begeleidingscommissie van het bouwproject "De Boeg" hebben
het allen als zeer zinvol ervaren deel uit te maken van de commissie. ln een rapport
"Bouwen aan De Boeg", geven de leden hun ervaringen weer. Enkele van deze
ervaringen willen we U niet onthouden.
Mevrouw G.G.Boerhave-Smit stelt dat je in de eerste plaats daadwerkelijk mee-
werkt en wel met een zo positief mogelijke inbreng. Mevrouw H.Hagting-Ebbinge
vindt het boeiend om mee te helpen aan de ontwikkeling van een nieuwe wijk. Met
zeer veel faktoren moet echter rekening worden gehouden, zodat het spectaculaire
er al af is. Mevrouw M.Geluk vindt het erg moeilijk werk, omdat je persoonlijke
smaak en mening vaak meespelen. Zij toonde zich bijzonder nieuwsgierig naar de
reactie van de toekomstige bewoners. Jan en Hannie Nagel constateren dat de
besprekingen in een bijzonder prettige open sfeer verliepen. Enig inzicht in woning-
bouw en ruimtelijke ordening was wel gewenst. lneke van der Sluis ervaart vooral
de samenwerking met de architect en het werkteam als zeer positief. Tot het
laatste toe bleef het mogelijk veranderingen aan te brengen dank zij de flexibiliteit
van de architect. Henny Verschoor hoopt dat de gemeente Dronten in de toekomst
meer van dergelijke projecten in samenwerking met de bevolking gaat doen.
Mevrouw A.C.Wassens-Wermer stelt dat de commissie door haar onkunde nog wel
eens zijpaden bewandelde, maar dat men in het algemeen toch wel tevreden mag
zijn over het resultaat. De heer B.Hoogeveen blijkt bewondering te hebben voor het
vrije spel dat het werkteam de commissie gaf, waardoor er van de inspraak erg veel
terecht kon komen. De heer J.F.M.van Dijk is van mening dat men door een
dergelijk project op de goede weg is naar een democratisering van het woning-
bouwbeleid.

Flevoland tegen komst vroedvrouw
Alle wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en huisartsen in Oostelijk
Flevoland hebben zich in een gezamenlijk schrijven gericht tot de landdrost van het
openbaar lichaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders", B & W van de gemeente Dronten
en diverse andere instanties, om hun verontrusting uit te spreken over het voorne-
men van een verloskundige (vroedvrouw) zich in Lelystad te vestigen.
Zij wijzen er op dat in dat geval ziekenfondsverzekerden verplicht zullen zijn zich
voor hulp te wenden tot de vroedvrouw en dat verloskundige hulp door de huisarts
niet meer door het ziekenfonds vergoed kan worden.
ln Oostelijk Flevoland, waar wijkverpleegsters en huisartsen gezamenlijk in en
vanuit de gezondheidscentra geneeskundige hulp verlenen aan de gezinnen, is
mede door de verloskundige zorg, de consultatiebureaus en de schoolgezondheids-
zorg een nauwe relatie ontstaan tussen de gezinnen en de eigen huisarts en
wijkverpleegster. Bij de opzet van de gezondheidszorg met de gezondheidscentra
heeft dit doel dan ook van den beginne af voor ogen gestaan. Als de verloskundige
zorg van ziekenfondsverzekerden aan de huisartsen onttrokken wordt, doet dit naar
hun mening afbreuk aan deze relatievorming tussen gezinnen en huisarts.
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Exit-interview
Vorig jaar hebben 700 tot 800 inwoners de gemeente Dronten verlaten. Het hoge
gemiddelde vertrekkenden zet zich nog steeds voort, zodat momenteel zo'n l OOO
personen per jaar de gemeente verlaten. B & W gaan een poging doen om na te
gaan, waarom deze inwoners vertrekken en waarheen men gaat. Er zal een soort
enquëte worden ingesteld.

Tien jaar Biddinghuizen met straatversiering
De officiële opening van de feestweek heeft dinsdagavond plaatsgevonden op Het
Plein. Burgemeester Van Veldhuizen was er voor naar Biddinghuizen gekomen, een
rit die hij trouwens de avond ervoor ook al had gemaakt, toen echter om de
grandioze versiering van de straten te bekijken. Hij was daarvan erg onder de
indruk. Vooral het massale karakter had hem erg getroffen. Er was eigenlijk geen
huis onversierd en het ene nog leuker en origineler dan het andere. De jury,
bestaande uit wethouder mevrouw de Visser, mej.Hettinga van Stichting Welzijn en
de heer Van Veelen, direkteur gemeentewerken, die was samengesteld om de
versierde straten te beoordelen, was het roerend met de burgemeester eens: het
was grandioos wat de Biddinghuizers van dat versieren gemaakt hadden. Het hele
dorp geurt naar groen en het wappert er van de vlaggetjes. De jury vond, dat de
hoofdprijs had toegekend moeten worden aan de totale bevolking. Maar de
opdracht aan de jury luidde: zoek de best versierde straat op die zowel bij dag als
in het donker het beste uit de bus komt. Bijzonder lovende woorden waren er voor
de derde en vierde plaatsen voor de Lucernehof met de mast, de vlaggen en de
bloembakken, de tweede plaats voor de Akkerhof en voor de uiteindelijke winnaar,
de best versierde straat in Biddinghuizen: de Kopakker met zijn mast, z'n boot, z'n
spreuken, z'n kleur en in het donker zijn verlichting.

Praalwagenoptocht
Het is altijd moeilijk om iets aan te wijzen dat het beste was. Maar we doen
eigenlijk toch niemand tekort, als we de "praalwagenoptocht" hét succes van de
feestweek in Biddinghuizen noemen. Het was in één woord "ongelooflijkgrandioos-
fantastisch" wat daar vertoond werd. Dit in eendrachtige samenwerking door de
kleuter- en lagere scholen georganiseerde spektakel met de kostuums en de vaders
in wekenlange noeste arbeid met de wagens grenst aan het onvoorstelbare.

Braderie
Vrijdag was het in Biddinghuizen de dag van de "Commerciële club" van Handel en
Nijverheid met een braderie, poppenkast voor de kleinen en een groot vuurwerk na
afloop. De braderie was genoemd 3 x 10 vanwege de 1O van tienjarig bestaan,
aangevuld met de begin- (10.0O uur) en eindtijd (tien uur's avonds). Zij werd
gehouden voor de winkels, op het parkeerterrein en op het kerkplein en mag gerust
een weergaloos succes genoemd worden.

Groenverbranding
Dinsdagavond 19 juni zal er vanaf zeven uur 's avonds een wagen door het dorp
rijden waarin iedereen al het van de feestweek in Biddinghuizen overgebleven groen
kan gooien. Dit zal vervolgens dezelfde avond nog verbrand worden.
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Huurprijzen in plan "De Boegrt
Onder zeer matige belangstelling van de zijde van de leden van de Woningbouw-
vereniging Oost Flevoland werd verder geborduurd aan het project "De Boeg"
tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in "Open Hof". Ook de
huurprijzen kwamen aan de orde. Voor de goedkoopste en kleinste premiewoningen
komt de huurprijs om en nabij de t 212,95 te liggen en voor de duurste woningen
op f 361 ,2O. Yoor de goedkoopste en kleinste woningwetwoningen ligt de huur op
f 156,05 en voor de duurdere op f 295,00. ln het plan "De Boeg" zal een woning
geheel aangepast worden aan de invaliditeit van de bewoner of bewoonster. Een
bijzonder fijn initiatief. Ook in de ledenvergadering bleek met hoeveel instemming
het plan is ontvangen en het moet voor het bestuur dan ook een prettige bezigheid
zijn, hieraan te mogen werken. Het blijft een experiment, dat de moeite waard is
om uitgevoerd te worden.

UniÍorme naamgeving industrieterreinen
De Vereniging voor Handel en Nijverheid staat positief tegenover een uniforme
naamgeving in de gemeente Dronten. ln een brief aan de leden, werkzaam op één
der industrieterreinen in de gemeente, zegt het bestuur de gemeente te hebben
medegedeeld de indruk te hebben, dat het bedrijfsleven in principe bereid is zijn
medewerking te verlenen. De door de gemeente genoemde prijs vindt men welis-
waar aan de hoge kant, Handel en Nijverheid wenst dan ook inspraak te hebben
inzake het verlenen van opdracht tot fabricage van de borden, juist omdat men van
mening is dat de opgegeven prijs te hoog is. Het gaat hier om de borden die door
het Amsterdamse ontwerpbureau "Total Design" zijn ontworpen. Wanneer de
bedrijven op het industrieterrein akkoord gaan dan betekent dit dat elk bedrijf een
bedrag van ongeveer f 250,00 zal moeten uitgeven voor de borden.

PAK en erfpacht bouwgrond
Het PAK in de gemeente Dronten beveelt een voortdurende erfpacht met een
variabele canon aan zonder de mogelijkheid tot koop geheel uit te sluiten. lndien tot
koop wordt besloten dan dienen dusdanige voorwaarden in de akte te worden
opgenomen, opdat de mogelijkheden tot speculatie en/of excessieve winsten
worden uitgeschakeld en de belangen van de gemeenschap, ook op langere
termijn, redelijk goed beschermd zijn. Dit is de aanbeveling die het PAK doet in de
nota "Op grond van ...", een nota over het door het gemeentebestuur te voeren
grondbeleid.

Vroedvrouw
B & W van Dronten zijn van mening dat het niet op de weg van het gemeente-
bestuur ligt om met betrekking tot de komst van een vroedvrouw in Flevoland
handelend op te treden. De leden van het gezondheidsteam hadden de gemeente-
raad van Dronten met klem verzocht zijn invloed aan te wenden en om eventuele
gegadigden voor vestiging als vroedvrouw in Oost Flevoland van hun voornemen te
doen afzien. B & W stellen, dat de Wet regelende de uitoefening van de genees-
kunst geen vergunningsstelsel voor vestiging in een gemeente kent.



STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING IN DE GEMEENTE DRONTEN
Secretariaat:
E.C.J.Eggermont
Neptunusweg 1

8251 AH Dronten
Tel. : 0321 -31 2638

Rekenin gnummer Rabobank :

3481 .94.404

Dronten, maart 1997
DOELSTELLING:
het vastleggen van de geschiedenis van de drie gemeenschappen / dorpen
binnen de gemeente Dronten, inclusief Ketelhaven en Roggebot. De stichting
zet een daarop betrekking hebbend archief op. De stichting tracht dit doel
ondermeer te bereiken door inschakeling van vrijwilligers en bestuursleden bij
het verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens en materialen
bij particulieren, bedrijven en instellingen. Zij stimuleert het uitgeven van
publicaties, ondermeer door instellingen en bedrijven. De stichting geeft een
kwartaal-bulletin uit met informatie over hetgeen 25 jaar geleden plaatselijk
actueel was.

BESTU URSSAMENSTELLING :

Jan Griede (voorzitter), Eric Eggermont (secretaris), André van Beveren
(penningmeester), Coos in 't Veld l2e voorzitter) en de leden Anneke
Kleefstra en Henk van den Brink.

HOE WORDT U VRIEND(IN) VAN DE STICHTING?
a. door het beschikbaar stellen / in bruikleen geven van krantenknipsels,

foto's, dia's, films en alle andere dienstige zaken;
b. door donateur te worden (particulieren f 10, : p€r jaar, bedrijven

en instellingen f 50, = peÍ jaar);
c. door een éénmalige bijdrage;
d. door sponsoring van de uitgave van een kwartaalbulletin.
Wilt u donateur worden? Vul dan onderstaande strook in, knip deze af en
stuur deze naar het secretariaat. Wij nemen dan contact met u op.

Ondergetekende :

straat / huisnummer :

postcode / woonplaats :

wenst donateur te worden van de stichting geschiedschrijving in de

gemeente Dronten tegen een bedrag van f _ en/of is bereid een

éénmalige financiële bijdrage beschikbaar te stellen van f

(handtekening)


