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lngeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland

Kwartaalbulletin met grepen uit het lokale nieuws dat "De Flevo-
Iander" 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 vierde kwartaal 1973.
Hopenlijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te
brengen van familieleden, vrienden, buren en kennissen.
Het donateursgeld bedraagt minimaal f 10, - per jaar voor
particulieren en f 50, - per jaar voor bedrijven. Een telefoontje is
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
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Vredesweek
De Vredesweek 1973 is voorbij. Eén van de best geslaagde aktiviteiten waren
ongetwijfeld de huiskamergesprekken. Tussen de 800 en de 900 personen
namen er aan deel. Uit de ingeleverde papieren bleek, dat sommigen zeer
diepgaande gesprekken hebben gehad. Van veel deelnemers was de reaktie, dat
ze mensen groetten en aardig vonden, die ze voordien niet kenden en die toch
slechts een paar huizen verder bleken te wonen.
De forumavond bracht niet wat er na het grote succes van de huiskamer-
gesprekken van werd verwacht. Ook het gesprek liep niet altijd even soepel en
gemakkelijk. Misschien was men in kleine kring eerder openhartig en kon men in
elk geval z'n gedachten beter onder woorden brengen dan in het theater van de
Meerpaal. "Wie openhartig durft zijn, geeft zich bloot en maakt zichzelÍ kwets-
baar", aldus pater Jan de Kort, voorzitter van het forum.
Jongeren van 19NU brachten een cabaretje voor het voetlicht op de letters van
het thema van de Vredesweek: De Vrede Bij U Thuis. Het werd vlot gepresen-
teerd. De jongeren stonden duidelijk achter hun woorden: samen kijken wat ze
zouden kunnen doen. Resultaat: contact opnemen met Amnesty lnternational om
te gaan corresponderen met gevangenen; met Kerst een stuk gaan spelen met de
titel "Verlossing". Deze jongeren willen daden, maar waren met de ouderen van
mening dat het vaak zit in de kleine dingen. Die groet, dat praatje, gewoon even
aardig z'rjn.
Zaterdag was er Vredesmarkt in de Meerpaal. De Vredesweek werd afgesloten
met een gezamenlijke kerkdienst, waarin door het Flevo's Mannenkoor werd
gezongen.

Koeien verstoren zondagsrust
Hoe landelijk het op een vroege zondagmorgen in Dronten wel kan zijn, bleek
afgelopen zondag. Rond zeven uur werd tussen het bungalowpark en het
Hervormd Centrum Open Hof een zevental koeien waargenomen. De dieren
waren uit een weiland ontsnapt en vonden het gras in Drontens centrum
kennelijk sappiger. Bewoners van het bungalowpark en van De Zuid spanden
zich, samen met de inmiddels gealarmeerde rijkspolitie, in om het vee tot de orde
te roepen en naar de plaats van herkomst te brengen.

Overdracht rijkseigendommen aan de gemeente
De raad is akkoord gegaan met de overdracht van rijkseigendommen aan de
gemeente Dronten, zoals dat was voorgedragen door de minister van
Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en van Financiën. Naar aanleiding
van vragen en opmerkingen van enige raadsleden ten aanzien van de omvang
van het over te dragen industrieterrein, verklaarde burgemeester Van Veldhuizen,
dat het industriejasje van de gemeente Dronten aan de angstige ruime kant is en
dat de gemeente alle zeilen zal moeten bijzetten om de ruimte aan de man te
brengen. Hij deelde mee, dat bij de begroting de raad een nota zal worden
aangeboden over de oppervlakte van de bouwterreinen en de prognoses voor de
toekomst.
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Kabel TV in Dronten
De experimentele kabel televisie in de gemeente Dronten kan met ingang van 1

januari 1974 van start gaan. Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, mr.H.W.van Doorn heeft een en ander aan het gemeentebestuur van
Dronten meegedeeld. De bewindsman heeft in zijn schrijven gesteld, dat hij
bereid is de werkelijke exploitatiekosten over het gehele eerste jaar voor lOOo/o
en over het tweede jaar voor 50o/o te subsidiëren. Hii zal daarvoor een bedrag
van f 350.000,= uittrekken. Hiernaast zal een bedrag van f 100.0o0,: voor
aanschaf van eenvoudige apparatuur ter beschikking worden gesteld. De
gemeenteraad zal aan de minister van CRM advies uitbrengen over de aanwijzing
van de representatieve culturele instelling, die de experimentele kabel televisie op
zich zal nemen.

Huurverhoging paalwoningen
Enige tijd geleden werd er door de Rentmeester der Domeinen te Lelystad een
brief gestuurd aan de bewoners van de paalwoningen aan De Rede te Dronten.
Daarin werd aangekondigd dat er een verhoging van de zgn. variabele kosten
zou komen. De bewoners van de paalwoningen waren om meerdere redenen niet
erg gelukkig met deze plannen. Na gezamenlijk overleg besloten zij een schrijven
te richten aan de Dienst der Domeinen en b.en w. van de gemeente Dronten.
De verhoging van de variabele kosten heeft volgens mededelingen van het
Rentambt betrekking op de vergoeding voor het schoonhouden van het trappen-
huis, de gemeenschappelijke verlichting en de vuilaÍvoer. Bovendien op de
algehele stookkosten van de centrale verwarmingsinstallatie. De groep bewoners
heeft hier nog wel het een en ander bij op te merken. Men constateert, dat de
trappenhuizen weliswaar regelmatig maar niet altijd voldoende schoongehouden
worden. Aan de muren en schuren van de flats blijkt men in het geheel niet toe
te komen, evenals de zgn. stortkokerruimten. De gemeenschappelijke verlichting
vertoont tekortkomingen bij een aantal voordeuren en functioneert helemaal niet
in de bromfietsschuur. Verder maakt men bezwaar tegen de erg hoge stookkos-
ten van de centrale verwarming. Bij b.en w. werd geklaagd over de geluids-
overlast die ondervonden wordt bij het uitgaan van De Meerpaal en de in het
centrum aanwezige bars. Naar aanleiding van de brieven is er een bespreking
gehouden tussen vertegenwoordigers van de paalbewoners en het Rentambt.
Een plezierig verlopen gesprek waarin het Rentambt duidelijk begrip toonde voor
de problemen en toezegde waar mogelijk verbeteringen te zullen aanbrengen.

Aardappeloogst
Tengevolge van de enorme hoeveelheden regen van de laatste dagen dreigden er
vele moeilijkheden te ontstaan met betrekking tot het rooien van de consumptie-
aardappelen. De opbrengsten liggen ook beduidend lager dan het vorig jaar. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht een opbrengstdaling van 1Oo/o,
terwijl dit op de kleigronden nog hoger is nl. 160/o. Deze cijfers zijn landelijk
vastgesteld, maar ook in de polder zullen de opbrengsten niet het record kunnen
halen van het vorig jaar.
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Meerpaal voor de jeugd
Geruimte tijd geleden werd door de Stichting Welzijn in Dronten het initiatief
genomen om te komen tot een werkgroep die de relatie Meerpaal-jeugd eens
nader zou bekijken. Enkele maanden later constateerden enkele leden van de
badmintonclub, dat er tijdens hun competitieavonden in de Meerpaal altijd een
grote groep jongeren zomaar doelloos rondhing. Deze twee groepen hebben
elkaar nu gevonden en organiseren vanaf medio oktober iedere woensdag een
zgn. bevolkingsavond in De Meerpaal, met mogelijkheden om te tafeltennissen,
biljarten, kaarten, darts, sjoelen en bowling. Ook komt er een creatieve hoek,
waar men kan kleien, met gips werken, emailleren, kortom creatief bezig kan
zijn. ln de vergaderzaal van De Meerpaal zal er een jongerencafé gehouden
worden, waarbij de nadruk zal komen te liggen op de discussie.

Gemeentewapen
De gemeente Dronten gaat in beroep bij de Kroon omdat de minister van
Binnenlandse Zaken een verzoek om paarden als schildhouders voor het gemeen-
tewapen te gebruiken, heeft afgewezen. De minister had dit gedaan op advies
van de Hoge Raad van Adel. B en w. gaan niet akkoord met deze beslissing.

Fietspad langs De West
De verkeerssituatie nabij de open Hof op het verlengde deel van de
Copernicuslaan was velen een doorn in het oog. De heer C.Goedkoop, leraar aan
de PC Mavo, was één van hen die met lede ogen de vele jeugdige fietsers iedere
dag De West zag oversteken. Daarom nam hij het initiatief om tot een wijziging
van de verkeerssituatie te komen en deed b.en w. een suggestie aan de hand.
Daarin werd voorgesteld om op De West aan de kant van het kerkelijk centrum
een fietspad aan te leggen, waardoor maar één keer De West overgestoken hoeft
te worden. Eén en ander werd overgenomen, waardoor binnenkort met de
uitvoering van het fietspad begonnen wordt.

Bouwen aan Ketting en Toermalijn
B.en w. van Dronten hebben een brief gezonden aan de mensen die willen gaan
bouwen aan De Ketting, op het bungalowpark en aan de Toermalijn in
Swifterbant. Aan De Ketting in Dronten zijn 28 gegadigden voor 16 percelen en
op het bungalowpark 62 geïnteresseerden voor 48 percelen. ln Swifterbant zijn
12 personen die belangstelling hebben voor de beschikbare 12 percelen. B.en w.
zullen aan de gegadigden vragen om hun voorkeur uit te spreken, zodat men kan
gaan toewijzen.

Vrachtschip vergaan bij Ketelbrug
Dinsdagmiddag 9 oktober rond twee uur is op het lJsselmeer, nabij de Ketelbrug,
de "Deo Volente", een vrachtschip, in de storm vergaan. Het schip dreef al
enkele uren stuurloos rond. Alle mensen, die zich op het schip bevonden, de
schipper, zijn vrouw, kind en zijn knecht, zijn gered. Het ongeval gebeurde
doordat het schip, 1259 ton groot, te zwaar tegen de storm moest optornen. De
schipper werd op het laatste moment gered door de reddingsboot van Urk. De
andere opvarenden waren al eerder gered door een passerend jacht.
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Copernicus Mavo tien jaar
De Copernicus-mavo heeft het 1O-jarig bestaan herdacht, met een feest voor
leraren, leerlingen, oud-leerlingen en ouders van leerlingen. De belangstelling
voor dit jubileumfeest was zo groot, dat De Meerpaal te klein bleek te zijn. De
oud-leerlingen waren daarom naar Open Hof getogen, waar het programma in
omgekeerde volgorde van het Meerpaalprogramma werd gepresenteerd. Na
afloop van het programma kwam iedereen tenslotte samen in De Meerpaal om
gezamenlijk feest te vieren. Het programma wat werd gepresenteerd zag er erg
gezellig uit. De heer Uleman, leraar, had het rond de figuur van Copernicus
geschreven. De heer Abbenes sprak als voorzitter van de oudercommissie een
welkomstwoord. De heer Van Limburg, direkteur, gaf de start tot het feest door
te verklaren, dat een leven zonder feesten als een lange weg is zonder pleister-
plaatsen. Hierna brachten leerkrachten van de school het programma: "Uit het
roemruchte leven van Copernicus", afgewisseld met volksdansen onder leiding
van mevrouw Boehlé.
Na de pauze werd door leerlingen en de heer Werner een soort schoolcabaret
gebracht. Muziekleraar Wildeman leverde met zijn leerlingen een muzikale
bijdrage. ln de expositieruimte draaide tenslotte een film over het leven van
leraren en leerlingen van de school, opgenomen door de heren Hiemstra en
Boehlé. Ook was er een rommelmarkt.

Taveno neemt afscheid van mevrouw Claassen
Na zes jaar presidente te zijn geweest van Taveno nam de algemene vrouwen-
vereniging uit Swifterbant op originele wijze afscheid van een presidente, die
werkelijk wel moeilijke perioden in het dorp heeft meegemaakt, maar die met tact
en begrip steeds de goede samenwerking en harmonie heeft weten te bewaren.
ln haar afscheidswoord zei mevrouw Claassen tot bestuur en leden: "Dank u dat
u mij geaccepteerd hebt zoals ik ben". Dàt zij geaccepteerd werd zoals ze was
en zelfs buitengewoon gewaardeerd werd in haar functie van presidente werd
door de contactvrouwen, namens de leden, zeker niet onder stoelen of banken
gestoken.

Vroedvrouwen
"Vestiging van vroedvrouwen ín de gemeente Dronten dient niet te worden
gestimuleerd". Tot deze conclusie is het college van b.en w. van Dronten
gekomen na een gesprek met vertegenwoordigers van het gezondheidsteam en
(oud) direkteuren van de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen te Rotterdam en
Amsterdam. B.en w. stellen de raad nu voor om het door de zusters E.Mook en
M.J.Rijs ingediende verzoek om ruirnte beschikbaar te stellen in het gezond-
heidscentrum te Dronten niet in te willigen. Het college tekent bij dit besluit aan,
dat praktijkuitoefening door de vroedvrouwen in een woning of ander particulier
gebouw niet kan worden tegengegaan. Het college ís tot dit standpunt gekomen,
gezien de unieke opzet van de organisatie van de gezondheidszorg in de gemeen-
te Dronten, waarbij de lijn wordt gevolgd, dat de totale gezondheidszorg door
dezelfde gezinsarts in nauwe samenwerking met wijkverpleegster en
maatschappelijk werker wordt uitgeoefend. Deze opzet is in de loop der jaren
volledig gehandhaafd en zal ook in de toekomst worden nagestreefd.
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Afscheid politie-commandant Biddinghuizen
Vele woorden van dank en waardering heeft opperwachtmeester Van der Schaaf
van de Rijkspolitie Flevoland, korps Biddinghuizen, over zich heen moeten laten
gaan. Woorden die alle onderstreepten, dat de heer Van der Schaaf "onmisbaar"
is geworden in de Biddinghuizer gemeenschap. Woorden die nodig waren
geworden, omdat de commandant van het korps Biddinghuizen te kennen heeft
gegeven Biddinghuizen te willen verlaten. Van der Schaaf begint binnenkort zijn
werkzaamheden in zijn nieuwe standplaats Leusden. Een groot aantal mensen
had gehoor gegeven aan de oproep van Dorpsbelangen Biddinghuizen om van de
heer en mevrouw Van der Schaaf afscheid te nemen.

Hoorzitting Dorpsbelangen Dronten
Onderdeel van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang
Dronten is een hoorzitting, waar de bevolking de gelegenheid krijgt allerlei zaken
betreffende de gemeente aan de orde te stellen. B.en w. en de leden van de raad
zijn uitgenodigd ter vergadering aanwezig te zijn en hebben inmiddels doen
weten de uitnodiging te aanvaarden. Ook niet-leden van Dorpsbelang Dronten
zijn op deze bijeenkomst welkom.

Twee bedr'rjven voor Dronten
Binnenkort vestigen zich twee nieuwe bedrijven in Dronten in de hallen van de
voormalige Centrale Werkplaats van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders. Zij
zullen om te beginnen werk bieden aan ongeveer twaalf mensen en in de nabije
toekomst wellicht aan twintig. Het eerste bedrijf waarmee een huurcontract
werd gesloten is NV Lumotron uit Weesp, producent van vakwerkmasten voor
openbare verlichting. Het andere bedrijf is dat van de Gebr.Van Wijngaarden,
fabrikant van eikenhouten meubels.

Jongeren 1gNU pleit voor één standsorganisatie
Tijdens de vergadering van de LMIJ afdeling Dronten maakte de voorzitter, de
heer C.Bolhuis, bekend, dat er een rapport was verschenen van Jongeren 1gNU,
waarin door een 15-tal jongeren de mogelijkheden zijn belicht om te komen tot
één standsorganisatie. Men is zich zeer wel bewust, dat dit niet van vandaag op
morgen kan gebeuren, maar er zal toch met de gesprekken een begin moeten
worden gemaakt.
Al bijna een jaar lang hebben enkele jongeren over deze materie gepraat en naar
aanleiding daarvan is er een praatpapier verschenen, dat is voorgelegd aan een
veel groter aantal jongeren. Er is door de jongeren fel gediscussiëerd, omdat
vanuit de doelstelling van Jongeren 1gNU men zich afvraagt of de huidige
standsorganisaties voldoende perspectief bieden voor de boeren van de
toekomst, maar ook zeker voor de boeren van nu. Aan alle agrarisch denkende
jongeren is dit praatpapier toegestuurd, met het verzoek over deze zaken serieus
na te denken en er in een later stadium in gespreksgroepen nogmaals over te
discussiëren. Toch achtte men het stadium bereikt om ook de standsorganisaties
hierover in te lichten. Hier ligt een grote taak voor zowel ouderen als jongeren en
gezamenlijk kan men een sterke organisatie opbouwen, die nog beter de
belangen van de landbouw kan behartigen.
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Vroedvrouwen toch in Dronten
De Dronter gemeenteraad heeft een dringende oproep gedaan aan de verlos-
kundigen zuster Mook en zuster Rijs zich niet binnen de gemeente te vestigen.
Het voorstel daartoe kwam tijdens de raadsvergadering van de zijde van de CCP-
fraktie tijdens de behandeling van het voorstel van burgemeester en wethouders
om de beide in Lelystad wonende verloskundigen geen ruimte in het gezond-
heidscentrum te Dronten te verhuren. Uitgangspunt voor B.en w. en de Dronter
raad was de opzet van de gezondheidszorg in Dronten, die gebaseerd is op twee
belangrijke uitgangspunten te weten: de huisarts als gezinsarts en als schoolarts
is de centrale figuur in de totale gezondheidszorg enerzijds en de samenwerking
van de huisartsen (ook als team) met de overige werkers op het gebied van de
gezondheidszorg, gezinszorg, maatschappelijk werk en geestelijke verzorging.
Met de vestiging van verloskundigen wordt het eerste uitgangspunt aangetast,
terwijl ook het tweede uitgangspunt duidelijk in het gedrang dreigt te komen.
Met als gevolg, dat de hele opzet van de gezondheidszorg in de gemeente
Dronten gevaar loopt verloren te gaan, aldus de heer W.J.Twisk, die als woord-
voerder van de CCP-fraktie het woord voerde. Zowel de heer Twisk als de heer
F.D.van Kuik (PAK) en S.K.Westerdijk (VVD) waren ingenomen met het voorstel
van b.en w. om op korte termijn een commissie gezondheidszorg in te stellen.
De heer A.Kadijk (Geref. Concentratie) had in eerste instantie nogal moeite met
het voorstel van b.en w. en zag er een bescherming in van de monopolistische
positie van de artsen. Na uitleg van burgemester E.P.van Veldhuizen en
wethouder de heer J.Witteveen aanvaardde ook de heer Kadijk het voorstel van
b.en w., dat werd uitgebreid met het verzoek van de CCP-fraktie om de twee
verloskundigen te verzoeken af te zien van vestiging in Dronten.
lnmiddels meent de redaktie van de krant te weten, dat de beide verloskundigen
stappen hebben ondernomen zich toch in Dronten te vestigen en bovendien ook
in de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant.

Discussie in raad over lokale TV te prematuur
De discussie over de lokale kabel TV in Dronten is aan de gang. Weliswaar nog
prematuur. De Dronter raad kreeg de mededeling daarover voorgeschoteld, maar
binnenkort nog ruimschoots de gelegenheid alles over lokale TV te zeggen, want
de minister van CRM heeft de raad nl. opgedragen hem te adviseren over de
culturele, representatieve instelling, die in Dronten de kabel TV voor haar
rekening gaat nemen.
Hoewel de voorzitter de raad er meermalen op wees, dat een inhoudelijke
discussie over de lokale TV te vroeg was en dat 't enige waartoe de raad wordt
geroepen het adviseren van de minister is, hadden de diverse woordvoerders van
de fraktisch toch duidelijk de behoefte hun voor en tegens nu al te spuien.

Subsidie Dorpsbelangen
De raad is akkoord gegaan met het voorstel van b.en w. om aan de Verenigingen
voor Dorpsbelangen subsidie toe te kennen. Dronten krijgt f 1 .991,40, Bidding-
huizen f 1.135,80 en Swifterbantf 1.103,00. Algemeen was er in de raad
waardering voor het werk van Dorpsbelangen.
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Bungalowbewoners voelen zich "genomen" door gemeente
Vorige week is er een vereniging van bungalowbewoners opgericht, door 35
mensen die, zoals ze zeggen, zich door de gemeente "genomen" voelen. De
kwestie is dat deze mensen gingen bouwen in een tijd dat ze de grond niet
konden kopen, maar moesten pachten. Ze vrezen nu dat de pachtprijzen dermate
omhoog zullen gaan dat ze financiëel in moeilijkheden zullen komen. De eerste
mensen die op het bungalowpark gingen bouwen, pachtten de grond van het
Rentambt en deden dat vaak op langlopende contracten. De pachtcanon liep
daarbij uiteen van f 0,75 tot maximaal f 1,50 per m2. De groep die vanaf
augustus 1971tot heden (d.i. 1973) wilde gaan bouwen, had in tegenstelling tot
de eerstgenoemde groep niet de keus om te kopen en accepteerde het feit dat er
gepacht moest worden. Dat kwam omdat ze vielen in een overgangsregeling, in
de tijd dat de gemeente de grond van het Rentambt over ging nemen.
Het beleid van het Rentambt was altijd zo geweest, dat er een rente van 5olo
betaald moest worden. Bij een grondprijs van f 30, * per vierkante meter komt
dat neer op een pachtcanon van f 1,50. De mensen die nu in het bungalowpark
willen gaan bouwen moeten een grondprijs betalen van f 45,: psr vierkante
meter, maar die weten dat van tevoren. De groep van 35 heeft nu gegronde
reden om aan te nemen, dat de gemeente het rentepercentage naar 8o/o zal
opschroeven, wat nu een pachtprijs van f 3,60 per vierkante meter op zou gaan
leveren. Dit nu vinden de mensen die die prijzen op moeten gaan brengen
onredelijk. "want", zo stelt men, "de gemeente heeft de grond overgenomen
voor f 11 ,: per vierkante meter en komt met het bouwrijpmaken en de infra-
structuur er bij gerekend op een kostprijs van f 21,55 per vierkante meter".
De Vereniging vraagt zich nu af of de gemeente het recht heeft om zoveel winst
te maken op deze grond. Bovendien worden de huizen onverkoopbaar, want: "Er
is geen mens die een huis met een pachtprijs van f 3,60 voor de grond over wil
nemen". De groep ziet nog een ander bezwaar. De mensen die een langlopend
contract hebben met het Rentambt, kunnen zelfs over een paar jaar nog grond
kopen voor f 30,:. Er gaat dan ook een brief naar b.en w. en de gemeenteraad
van Dronten, waarin de Vereniging haar grieven kenbaar maakt. Eén van die
grieven is ook dat men niet van tevoren op de hoogte is gesteld van de plannen
en alles over hun hoofden heen gedaan wordt.

Autoloze zondag
De bevolking van Flevoland heeft zich voorbeeldig aan de autoloze zondag, 4
november, gehouden. De Rijkspolitie, die streng controleerde, constateerde in
geheel Flevoland geen enkele overtreding. De Flevodienst kreeg een grotere
stroom reizigers te verwerken dan normaal. Taxibedrijf Van der Wagt had het
ook bijzonder druk, maar men kon het goed af. Het kerkbezoek heeft niet
geleden onder de autoloze zondag. Men zou in Flevoland haast kunnen stellen
integendeel. De kerkdiensten waren zeer druk bezocht. Ongewoon was het beeld
in het centrum van Dronten. Het anders zo drukke Redeplein was zondagmiddag
nagenoeg geheel verlaten. Slechts auto's van omwonenden stonden op het plein
geparkeerd.
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Pleidooi voor vroedvrouwen
De heer G.R.van Urk, directeur van de geneeskundige en gezondheidsdienst van
de Zuidelijke lJsselmeerpolders, gevestigd te Lelystad, heeft stelling genomen
tegen het besluit van de gemeenteraad van Dronten om aan vroedvrouwen geen
ruimte beschikbaar te stellen in het gezondheidscentrum te Dronten.
"Samenwerking in de één of andere nader te concretiseren vorm tussen gezins-

arts en vroedvrouw vormt een zeer welkome aanvulling in de organisatie van de
gezondheidszorg, die de bevolking alleen maar ten goede kan komen", aldus de

heer Van Urk. Burgemeester Van Veldhuizen vond de brief van de directeur GGD
procedureel geen gelukkige gang van zaken. "Het doet vreemd aan, dat een

topambtenaar, die materieel met de gemeente heeft te maken, zonder overleg,
zijn standpunt kenbaar maakt", aldus de heer Van Veldhuizen.

Plan voor zwembad in Swifterbant
B.en w. van Dronten hebben een brief gestuurd aan de commissie die zich bezig
houdt met de stichting van een zwembad in Swifterbant. ln de brief wordt
medegedeeld, dat de bouwvoorschriften in orde zijn en dat de situering juist is.

Er zal een aanpassing nodig zijn aan het bestemmingsplan, terwijl ook de

welstandscommissie de plannen nader zal bekijken. De gemeente heeft de

kosten van terreinafwerking begroot op Í 10.000, : . Er zal parkeergelegenheid
gecreëerd moeten worden voor 30 à 40 auto's en zo'n2OO à 3OOfietsen en

bromfietsen. Bovendien zal er een entree aan de Bosweg aangelegd moeten
worden en dit alles wordt door de gemeente geraamd op f 25.OO0,:. Ook de

exploitatie van het bad zal nader bekeken moeten worden. Vooralsnog hebben
b.en w. geen bezwaren en men wacht nu op en antwoord uit Swifterbant.

Werkgroep Wonen Biddinghuizen
Ook Biddinghuizen heeft sinds kort een werkgroep die zich bezig houdt met de
problemen van de structuur van het dorp. Men vindt het belangrijk dat verschil-
lende dingen in Biddinghuizen worden bestudeerd en betere oplossingen worden
gezocht voor verschillende problemen. Maandagavond 5 november kwam de
werkgroep voor het eerst bijeen. Een 16-tal personen, zowel oud- als nieuw-
inwoners, begonnen onder leiding van mej.G.Hettinga met het verdelen van de
taken. Men hoopt zeer goede contacten te legggen met gemeente en woning-
bouwvereniging, zodat men altijd vroeg geinformeerd is. De werkgroep
ressorteert onder Dorpsbelang Biddinghuizen.

Bomen Galjoenstraat te Dronten
De gemeente heeft afwijzend beschikt op een verzoek van bewoners van de
Galjoenstraat om bomen te kappen ten behoeve van parkeergelegenheid. Als
reden voor deze afwijzing geeft b.en w., dat het straatbeeld teveel aangetast zou
worden. De gemeente erkent, dat er weinig parkeerruimte is aan de Galjoenstraat
en daarom zal in de nabijheid parkeergelegenheid worden gecreëerd. Overigens
zullen de bomen waarover men klaagde dat er erg veel kleefstof vanaf komt,
tijdens de wintersnoei worden behandeld.
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Jongeren 1gNU "doorgelicht" in Politiek Kafé
Tijdens een discussieavond werd in Politiek Kafé het onderwerp "de verhouding
van J19NU ten opzichte van de landbouworganisaties" behandeld.
Henk Leenstra van J1gNU gaf in het kort een overzicht van de instelling van
J1gNU, met welk doel ze elkaar hadden gevonden om tot één organisatie te
komen voor de jongeren. Zeer veel aktiviteiten worden gedaan, maar de
landelijke aansluiting blijkt een grote tragedie te zijn. Als de jongeren 3O jaar zijn
worden ze geacht de jongerenorganisatie te verlaten, maar wat dan. Naar één
van de landelijke organisaties zien ze als een stap terug.
De heer Boer van de CBTB gaf zijn persoonlijke mening weer. Hij was nu vier jaar
in de polder en het was hem opgevallen de zeer goede samenwerking van de
drie standsorganisaties. Zeer duidelijk stelde hij waarom of er een CBTB was,
omdat velen vanuit hun christelijke principes de zakelijke dingen ook willen
benaderen. Hij had niet direct een pasklaar antwoord op de vraag van de
jongeren. Hij hoopte dat de jongeren begrip konden opbrengen voor het groei-
proces naar één organisatie.
Ook de heer Hidding van de LMY wilde een persoonlijke mening naar voren
brengen. Hij wilde eigenlijk wel pleiten voor die éne organisatie, omdat dat ook
mede in de hand wordt gewerkt door het afnemen van bedrijfshoofden door
allerlei oorzaken. Men zou als één organisatie een veel slagvaardiger beleid
kunnen voeren.
De heer Rennen van de ABTB legde zeer sterk de nadruk op de uitstekende
samenwerking van de drie organisaties en zag hierin ook zeker nog wel meer
perspectief. Hij gaf de jongeren de raad lid te worden van die organisatie, die
hun het beste aanstond om zodoende te werken aan één organisatie, Eén
organisatie zag hij "op langer zicht" komen.

Vrouwenorganisaties in Biddinghuizen praten over politiek
"Politiek is niet zo moeilijk als vaak wordt gedacht en ieder mens heeft er mee te
maken. Woningbouw is een zaak van politiek, een grote tuin en weinig openbaar
groen oÍ een kleine tuin en veel openbaar groen, weer een politieke zaak". Dit
waren woorden van burgemeester mr.E.P.van Veldhuizen, die sprak in Bidding-
huizen's Gouden Ploeg voor de dames van de gezamenlijke vrouwenorganisaties
van deze plaats. De politiek beïnvloedt zowel het leven van de man als van de
vrouw en de kinderen. Peuterspeelzalen, kleuterscholen, lagere scholen en
scholen voor voortgezet onderwijs, ze komen allemaal tot stand met overheids-
subsidies, en zijn derhalve een politieke aangelegenheid.
Politiek moet menselijk bedreven worden en mannen en vrouwen reageren niet
gelijk. Beider inbreng is in de politiek noodzakelijk.
Wanneer er geld te besteden is voor zwemgelegenheden, moet de gemeenteraad
kiezen voor een groot overdekt bad in de gemeente of voor uitbreiding van de
kleinere baden. Allebei zal nooit een haalbare kaart zijn. Mevrouw Joldersma,
presidente van de NCVB, moest een eind aan de geslaagde avond maken,
hoewel men zeker nog niet was uitgepraat.
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Dorpsbelan gen Biddinghuizen
De Vereniging Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft vorige week een goed
bezochte bijeenkomst gehouden in De Gouden Ploeg. Mevrouw Damen vertelde
over de in het leven geroepen "Werkgroep Wonen". Uit haar betoog bleek, dat
de werkgroep is opgericht voor de gehele bevolking van Biddinghuizen, die dan
ook uit allerlei lagen van de bevolking is samengesteld. Wensen en ideeën zijn
altijd welkom bij de werkgroep. De heer De Groot stelde een aantal problemen
aangaande de vereniging aan de orde. Hij vond het noodzakelijk, dat er een
fietstunnel onder de Gooiseweg doorkomt. Ook het plaatsen van lichtmasten op
de kruising van de Gooiseweg nabij Biddinghuizen had zijn volle aandacht. De
Dienst der Zuiderzeewerken heeft tot nu toe nog steeds geen uitspraak in deze
zaken gedaan, aldus de heer De Groot. Ook het plaatsen van een tweede
telefooncel tipte hij aan, temeer daar is gezegd dat dit voor het einde van het
jaar zou gebeuren en er nog steeds geen aanstalten zijn gemaakt met het
plaatsen van een dergelijke cel. Een ander punt was het opnieuw vullen van de
zandbakken. De gemeente Dronten kan dit voor een bepaalde prijs doen, doch de
vergadering was van mening, dat één en ander goedkoper kan. Als argument
voerde men aan dat niet alle bakken per auto bereikbaar zijn. "De gemeente zal
hier naartoe moeten gaan met en kruiwagen, terwijl wij dat zelf ook wel willen,
en dan wordt het waarschijnlijk goedkoper", aldus de aanwezigen. De intocht
van Sinterklaas valt dit jaar in Biddinghuizen erg laat. Pas op 1 december komt
de goedheiligman naar dit polderdorp. Uit een lang betoog van de heer
Roodselaar en een daaruit voortvloeiende discussie, bleek dat de aanwezigen
tegen de kabel TV zijn, zolang Biddinghuizen hiervan verstoken blijft. "Als het
alleen voor Dronten is, dan willen we ook niet meebetalen door middel van
belastingen en dergelijke", aldus de aanwezigen.

Orfa Visser open
Vorige week vrijdag is het metaalbedrijf Orfa Visser aan de Pioniersweg in
Dronten officiëel geopend. Het was de eerste keer dat het bedrijf geopend werd,
vertelde burgemeester Van Veldhuizen. De offíciële openingshandeling werd
verricht door mevrouw Visser-Toonen, die samen met haar man het bedrijf 55
jaar geleden stichtte. De heer M.G.A.Visser voerde als eerste het woord en
memoreerde enkele gebeurtenissen die er toe geleid hadden dat het bedrijf naar
Dronten was gekomen. Nadat het gezelschap zich naar buiten had begeven
haalden kinderen van de familie Visser een oude deur weg, waarna een nieuwe
te voorschijn kwam.

Ligplaatsen woonboten in Dronten
Het beleid van het college van b.en w. is er op gericht het aantal ligplaatsen voor
woonboten in de Noorderhaven niet uit te breiden. Nieuwe aanvragen zullen dus
worden afgewezen. Voor de goede orde moet nog worden gezegd, dat de
momenteel ingenomen ligplaatsen geen definitief karakter dragen.
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Brand koelhuis Biddinghuizen
Een felle uitslaande brand heeft het fruitkoelhuis en de aangrenzende garage op
het bedrijf van fruitteler v.d.Rijdt aan de Prof .Zuurlaan volledig verwoest.
De schade wordt geschat op f 550.000, =. Brandweerkorpsen uit Biddinghuizen
en Dronten bestreden de felle brand, die is ontstaan in de garage. ln het koelhuis
was 40O ton appelen opgeslagen, die volledig verloren zijn gegaan. De brand zou
zijn ontstaan bij reparatiewerkzaamheden aan een landbouwmachine, waarbij in
de gerage met een electrische slijptol werd gewerkt. Daarbij zouden vonken in
olie, verf of benzine terecht zijn gekomen.

Bestuur Dorpsbelang Dronten
Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering van de Vereniging Dorps-
belang Dronten zijn de functies in het bestuur als votgt verdeeld: T.C.Rademaker,
voorzitter; D.Noteboom, vice-voorzitter; mevrouw Van Gaalen-Avis, penning-
meesteresse; mevrouw van Saarloos, 2e penningmeesteresse; L.van Eyk,
secretaris; G.Lankamp, 2e secretaris; J.oomkes, lid; en H.E.p.J.v.d.Starre, lid.

Rode Karmijn voor raadsleden
Tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering in Dronten was er ook
aandacht voor minder ernstige zaken. Voor de aanvang van de vergadering was
er op de tafels van de raadsleden, b.en w. en de pers een zakje appels gelegd.
Dat was afkomstig van de St.Walburg, die onlangs de inmiddels van fruitteler
C.Liese beroemde Karmijn op de markt bracht.
Maar daar bleef het niet bij, want tijdens een schorsing van de raadsvergadering
bleek er plotseling nog een ingekomen stuk te zijn. Op de tribune zat een aantal
dames, dat een cursus politieke vorming van de Plattelandsvrouwen volgt. Als
afsluiting bezochten zij de raadsvergadering en hadden als verrassing een grote
bak appels meegenomen. Daar zat ook een fraai gedicht bij van de hand van
mevrouw Dam, dat voor een vrolijke noot in deze vergadering zorgde, toen de
voorzitter het voorlas. Na afloop kon een ieder met een appel in de hand huis-
waarts keren.

Keus burgemeester Van Veldhuizen
Burgemeester mr.E.P.van Veldhuizen, die ongeveer een jaar geleden uit de CHU
trad, is toegetreden als deelnemer tot het "Centrum voor Levensbeschouwing en
Politiek" binnen de Partij van de Arbeid. Tot die partij is hij niet toegetreden. ln
zijn mededeling aan de raadsleden zei hij, dat de stap tot toetreding tot de pvdA
mede zal afhangen van zijn ondervindingen in genoemd ontmoetinjscentrum, dat
zich overigens onlangs met overgrote meerderheid heeft uitgesproken, zich niet
tot de PvdA-leden te willen beperken, maar een meer open karakter te willen
nastreven.
"Een politieke discussie over mijn besluit dient naar mijn mening geen algemeen
belang. lk nam mijn besluit omdat ik, zoals ik ook eerder te kennen gaf,
overtuigd ben van het innige verband tussen mijn in mijn geloof wortelende
levensbeschouwing en mijn politieke inzichten", aldus burgemeester van
Veldhuizen in zijn toelichting tot de raadsleden.
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Poldervrouwencomité
Het Poldervrouwen Comité kwam bijeen onder voorzitterschap van mevrouw Van
Veldhuizen-Gartner. Op deze vergadering kwamen verschillende zeer belangrijke
zaken aan de orde, waaronder de prijzen van verschillende artikelen ten opzichte
van de prijzen elders en de mening van de vrouwen in Oostelijk Flevoland met
betrekking tot de komst van vroedvrouwen in de polder.
Er wordt met hardnekkigheid door velen beweerd, dat de prijzen van
verschillende artikelen hier aanmerkelijk hoger zijn dan men voor eenzelfde
product elders moet betalen. De winkeliersvereniging ging er mee akkoord dat in
dezen een onderzoek door de vrouwen zal worden ingesteld. lemand die een
artikel in een andere plaats veel goedkoper kan kopen dan in de polder wordt
verzocht dit aan het bestuur van het poldervrouwencomité te rapporteren.
De komst van vroedvrouwen naar de polder heeft al veel monden en pennen in
beweging gebracht. De vrouwen die er in eerste instantie het meest bij
betrokken zijn reageerden echter nauwelijks. Omdat deze kwestie meerdere
kanten heeft zal de artsen worden verzocht hun standpunt nogmaals uiteen te
zetten in de krant. Hetzelfde zullen de vroedvrouwen doen en dan kan door een
enquëte de mening van de vrouwen worden gevraagd. Gehoopt wordt dat alle
partijen aan deze zaak hun medewerking zullen verlenen. De artsen stemden
inmiddels met het voorstel in.
Verder werd nog gesproken over milieustencils die de gemeente heeft laten
vervaardigen en over de cursus "Spreken ín het openbaar" voor gevorderden.

Openbaar vervoer
De fraktie van het PAK in Dronten heeft een brief gestuurd aan het college van
b.en w. waarin aandacht wordt gevraagd voor de problemen van het openbaar
vervoer rondom en in de polder. ln de toelichting wordt gesteld, dat in het
afgelopen jaar vele woningen in onze gemeente zijn betrokken door zgn. "niet
economisch gebonden" bewoners. De belangen van deze bewoners in het
bijzonder en de belangen van onze gemeente binnen het kader van de haar, door
de hogere overheid, opgelegde taak tot opvang van de zgn. "overloop", vragen
thans, dat het openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd.

Distributie benzine
Bij de benzine-distributie, die op 7 januari 1974 ingaat, wordt voor gewone
personenauto's voor particulier verbruik 15 liter per week ter beschikking
gesteld. Voor ritten voor de uitoefening van het beroep kan een aanvullende
hoeveelheid benzine worden verstrekt. Voor woon-werkverkeer wordt geen extra
toewijzing gegeven.

Feestverlichting
Het bestuur van Handel en Nijverheid Oostelijk Flevoland, afdeling Commerciële
club Dronten heeft er bij de leden op aangedrongen om het gebruik van
electriciteit voor feestverlichting en illuminatie geheel achterwege te laten.
Het bestuur heeft dit gedaan naar aanleiding van een verzoek van de gemeente
Dronten, die op haar beurt een dergelijk verzoek kreeg van de Vereniging van
Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Nederland.



18 - 27 december 1973 (week 52)

Flevohof drie maanden dicht
De hardnekkige geruchten die de laatste tijd de ronde doen dat Flevohof haar
poorten voorgoed zou sluiten met ingang van het nieuwe jaar blijken volkomen
uit de lucht gegrepen te zijn. Steeds vaker hoorde men dat de financiële resulta-
ten in 1973 dusdanig slecht zouden zijn geweest dat men het niet meer
verantwoord achtte om Flevohof door te laten draaien. "We hebben dit jaar
anderhalf miljoen gulden meer gedraaid dan in 1972 en het bijna zo goed als
zeker dat wij in 1974 "selfsupporting" zijn en niet meer afhankelijk van
anderen", aldus direkteur Eshuis in een vraaggesprek met de krant. lets wat
Flevohof, evenals vele andere bedrijven, wel parten speelt is de oliecrisis en de
daardoor op handen zijnde benzine-distributie. Men heeft daarom dan ook
besloten de poorten te sluiten voor wat betreft de eerste drie maanden van
1974.

Grondbeleid gemeente Dronten
De gemeenteraad van Dronten heeft afgelopen week ingestemd met het door het
college van b.en w. voorgesteld te voeren grondbeleid. De raadsleden, met
uitzondering van de heren Westerdijk (VVD), Waterlander (VVD) en Kadijk
(Geref.Concentratie), stemden in met een aanvullend voorstel van b.en w. om
voorlopig het beleid af te stemmen op een erfpachtscanon van 87o om intussen
met het ministerie van binnenlandse zaken contact op te nemen en voor te
leggen oÍ 60/o mogelijk is. Voor het terrein bungalowpark geldt een generaal
pardon, dit in tegenstelling tot de reeds gevestigde industrie-bedrijven die de
mogelijkheid van koop krijgen bij beëindiging van het lopend contract of indien
het bedrijf aan uitbreiding denkt.
Op de vragen en opmerkingen van de fracties reageerde wethouder Witteveen
met de vermelding van de "hippische kant van de zaak, of wel de, al dan niet
gekleurde, stokpaardjes". Hij stelde dat er steeds geprobeerd was om de
gevoelens weer te geven, die vanuit de raad inzake de grondtransacties steeds
naar voren waren gekomen. En derhalve dat de meerderheid van de raad er de
voorkeur aan gaf om grond in erfpacht uit te geven zonder verkoop uit te sluiten.
Over het gebruik van de woorden "gemeenschapshanden" en "gemeente" zei de
heer Witteveen: "Als gemeente zijn we voortdurend bezig de belangen van de
gemeenschap in volle omvang te behartigen. Als je ergens van gemeenschaps-
gronden kan spreken is het wel in Flevoland. Daarom is het niet vreemd dat er
een voorkeur voor erfpacht wordt uitgesproken". Burgemeester Van Veldhuizen
voegde daar aan toe dat men van plan is te groeien zoals het structuurplan
voorziet. De ontwikkelingen op het industrieterrein blijven momenteel ver achter
bij dit structuurplan. Tenslotte zei hij, dat de nota grondbeleid geschreven was
vanuit een zakelijk vergelijkende opstelling en niet met een bepaalde signatuur.

Bejaardenwoningen in Swifterbant
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van b.en w.
om aan de Woningbouwvereniging "Oost Flevoland" medewerking te verlenen
voor de bouw van 20 bejaardenwoningen in het plandeel "Spelwijk" te
Swifterbant, met huurprijzen van f 175, = tot maximaal f 2O1,: pef maand.
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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.

BESTUURSSAMENSTELLING :

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 Io, = p€r jaar, bedrijven

en instellingen f 50, - per jaar);
c. door een éénmalige bijdrage;
d. door sponsoring van de uitgave van een kwartaalbuiletin.
wilt u donateur worden? vul dan onderstaande strook in, knip deze aÍ 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)


