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De Flevolander 3 en 8 januari Lg74 (week 1)

Rumoerige jaarwisseling
De jaanruisseling is in Dronten niet zonder rumoer verlopen. Dat rumoer beperkte zich echter
niet alleen tot het afsteken van vuuÍ1verk, maar strekte zich ook uit tot allerlei vernielingen. De
politie is de hele avond in touw geweest om te voorkomen dat het van l«ruaad tot erger kwam.
Hun werk werd daarbij de gehele periode van half acht maandagavond tot ongeveer vier uur de
volgende ochtend gevolgd door wethouder Van Gaalen, die namens het gemeentebestuur
aanwezig was. In Biddinghuizen breidde de jeugd de "sleeptraditie" uit tot het omver rukken
van pas ingeplante boompjes. Swifterbant heeft het nieuwe jaar met veel vuunruerk, maar
gelukkig weinig vernielingen, begroet.

Jaarrede burgemeester
Tijdens de in de Meerpaal gehouden raadsvergadering sprak burgemeester mr. E.P. van
Veldhuizen voor de tweede maal in de nog jonge geschiedenis van de gemeente Dronten zijn
nieuwjaarsbeschouwingen uit. Onderstaand een paar punten uit de rede.
De gemeente is inmiddels twee jaar oud. Er is weer veel gebeurd. Weer waren er veel
hoogtepunten, zoals de hartvenruarmende feesten bij het lO-jarig bestaan in Biddinghuizen en
Swifterbant. En de geweldige viering van het 25-jarig regeringsjubileum van onze Koningin. We
kunnen niet alles opnoemen. Ook de nieuwjaarsrede zou 25 pct. korter moeten. De raad kan
constateren, dat het vorig jaar op deze plaats vastgelegde werkplan goeddeels is uitgevoerd."
"De persoonlijke bezoeken aan allerlei uiUoeringen e.d. zullen we toch moeten beperken. Het
idee van één van u om de raadsleden representatieve taken te geven, werken we uit. 't Was
druk, maar goed. 't Was het tweede jaar en dus Ín sommige opzichten wat gewoner, maar ook
"echter". De grond klonk wat in, en de mensen ook. De mensen, de inwoners, waar we samen,
ook in t974, voor willen werken."
"Al schrijvend vrees ik, dat het rantsoen wordt overschreden. Maar er staat zoveel op ons
programma voor L974. De subsidieverordening moet rond komen. Zeker nu de begroting, die
medio maaft in de raad komt, en waarbij u op deze rede kunt inhaken, of -hakken, inderdaad
enige ruimte zal bieden. Dank zij het duchtig aanhalen van de broekriem dan, op basis van
onze wensdroombegroting t973."
"Naast de partijpolitieke bedrijvigheid blijven de project- en/of plaatsgebonden (actie)groepen
bestaan. We denken aan Dorpsbelang en de Werkgroep Wonen in Biddinghuizen. Ze zijn niet
minder -vaak bijzonder nuttig, goed overkoepelend- maar anders: niet politiek verantwoordelijk.
We zullen er in plezierige samenwerking en met heel veel waardering voor hun belangstelling in
de gemeenschappelijke zaak mee optrekken."

Ruimtegebrek SSI(W
Er is een nota verschenen van de SSKW met als titel "Geef ze de ruimte", waarin aandacht
wordt gevraagd voor een aantal problemen. Deze problemen liggen niet op het terrein van het
aantaljeugdwerkleiders, maar op het terrein van de accommodatie, omdat men bij de opbouw
van de polder vergeten is ruimte te plannen en te bouwen voor het jeugdwerk.

De Flevolander 10 en 15 januari 1974 (week 02)

Hal Centrale Werkplaats ombouwen tot spofthal
Tijdens de raadsvergadering op de nieuwjaarsbijeenkomst kwam ook de Dronter sporthal aan
de orde. Duidelijk kwam naar voren, dat de bouw van deze hal bij de Meerpaal een moeilijke
zaakzal worden, vooral vanwege de kosten.



De beste kansen zouden momenteel liggen in het bouwen van twee gymlokalen annex sporthal
bij de Scholengemeenschap met steun van het ondenruijs. Al prateinde kwamen meerdere
mensen ook op andere ideeën. Zo werd er geopperd om een voormalige hal van de Rijksdienst
voor de Usselmeerpolders, die op het industrieterrein in oud-Dronten staan, in te richten als
sporthal. Momenteel is er nog één zo'n hal, die eventueel bruikbaar zou zijn, beschikbaar. Het is
de T 69.
We vroegen mensen, die direct of indirect bij de bouw van een spofthal betrokken zijn om een
reactie op deze gedachtengang van een aantal personen. Allereerst benaderden we de heer
Rook, lid van de CCP-fraktie in de raad en oud-inwoner van oud-Dronten. De heer Rook
vertelde zelf ook wel eens aan deze mogelijkheid gedacht te hebben en het ídee op zich niet zo
gek te vinden. Zijn grootste bezwaar is echter, dat de hal zover van het centrum van Dronten af
ligt. Bovendien is de financiële situatie van de gemeente niet zo rooskleurig en samen met de
ligging pleit dit dan ook voor samenwerking met de scholen, wil men tot de bouw van een
spofthal komen.
Gymnastiekleraar en Spoftcommissielid Dick Mul vond het zo op het eerste gezicht een
moeilijke zaak, omdat je geconfronteerd wordt met zaken als verlichting, venruarming, een* geschikte vloer, de akoestiek, echt goede kleedruimtes, een tribune en een kantine. Het leek de
heer Mul dan ook erg duur worden en hij vroeg zich af of het wel de moeite waard zou zijn om
er veel geld in te stoppen. Vooral omdat het op zich altijd een noodvooziening zou blijven,
waar je je op vast zou pinnen door er veel geld in te steken. En dat leek hem niet juist als een
sporthal op zich haalbaar is.
Vooralsnog lijkt het als we al deze feiten op een rij zetten nog de beste oplossing om te
proberen te komen tot de bouw van een sporthal annex gymlokalen en dit dan met steun van
het ondenrvijs.

Drukte bij pomphouders
De Flevolandse pomphouders hebben afgelopen donderdag en vrijdag ongeveer vijf maal
zoveel klanten aan de inmiddels zo kostbaar geworden benzine geholpen als normaal. Vooral de
benzinepompen van Weevers in Swifterbant en Kamphuis in Biddinghuizen hadden een grote
druKe te venruerken. Naar schatting kwamen hier zeven maal zoveel automobilisten hun
benzinetank volgooien. Ook in Lelystad en Dronten waren wachtt'ljden van een kwaftier tot
twintig minuten heel normaal. Bij benzinepomp Steenbergen in Dronten ontstonden zulke lange

- rijen auto's, dat men op sommige momenten tot ver in De Oost in de file stond. Ook
pompstation Visser aan De Ketting in Dronten heeft geweten dat de benzine vrijdagnacht op de
bon ging. Vrijdag bleek op sommige momenten de drukte bijna niet meer te venruerken.
Pomphouder Van Olst aan De Noord: "Voor de omzet zijn zulke dagen natuurlijk schitterend,
maar we zijn toch blij, dat we het voorlopig achter de rug hebben".

De Flevolander 17 januari 1974 (week 03)

Noodkreet Veilig Verkeer
De noodkreet van de afdeling Veilig Verkeer gemeente Dronten, werd gehonoreerd met een
opkomst van vijf mensen. Hoewel dit in wezen bedroevend weinig is, gingen de dappere
overgebleven twee bestuursleden toch vol goede moed aan het eind yan de avond huiswaafts.
Een beroep op de Stichting Welzijn had tot gevolg dat mejuffrouw G. Hettinga de vergadering
leidde en zij begon met even toe te lichten waardoor de huidige moeilijkheden ontstaan zijn.
De activiteiten van het afgelopen jaar zijn overigens niet gering.



Er werden verkeersproeven afgelegd, er was een verkeerscursus, bekefies actie Flevohof,
verkeersdagen basisonderwijs, ouderavonden, verlichtingsactie, autokeuringen,
voorlichtingsavond en een discussieavond op de landbouwschool.
Al gauw ontstond een discussie oyer de voor- en nadelen van een verkeersdag ten opzichte van
een verkeersproef. De voorstanders van het handhaven van de verkeersproef zien het examen
als een soort stok achter de deur, waardoor er een dwang ontstaat voldoende aandacht aan het
vak verkeer te besteden. De tegenstanders betoogden, dat het behalen van het examen vaak
keurig verkeersgedrag geeft op het moment van examen doen, maar dat het "daarna niet meer
hoeft". Beter is volgens hen de kinderen opvoeden tot goede verkeersdeelnemers en ze vooral
met de moeilijke verkeerssituaties hier ter plaatse veftrouwd te maken.
Het bestuur kon tenslotte worden versterkt met een drietal personen. De politie zegde toe een
contactpersoon door te geven, na nog te voeren intern overleg. Ook het ondenruijs zal zich op
een contactpersoon beraden. De ruim 300 leden tellende afdeling Dronten kan voorlopig weer
met wat meer veftrouwen de toekomst tegemoet zien, na een vijfiarig bestaan.

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting
ïn kerkcentrum Open Hof in Dronten werd een vergadering gehouden van de Vereniging voor
bedrijfsvoorlichting in de IJsselmeerpolders. Behalve een tweetal inleidingen werd er ook een
huishoudelijk gedeelte afgewerkt. Vooaitter Van Kemmeren heette een ieder haftelijk welkom
en stelde dat men een redelijk goed boerenjaar achter de rug had. En ondanks de
omstandigheden op nationaal niveau achtte hij het klimaat gunstig. Hij vertelde dat het bezit
van de vereniging belegd is in de Stichting proefboerderijen. Het resultaat van de proefboerde-
rijen, de Waag en de Kandelaar, was zeer bevredigend geweest. Normaal is het zo, dat
proefboerderijen geld kosten, landelijk gemiddeld f.800,00 per ha. Hewt boekjaar van de
Vereniging over L972 was echter met een positief resultaat afgesloten. Voor de Waag
f.8.000,00 en de Kandelaar zelfs f.53.000,00; bepalend voor dit resultaat waren de hoge bruto
opbrengsten. Verder werd meegedeeld, dat er vorig jaar in Flevoiland en in de NOP ruim 600
subsidieaanvragen geweest zijn voor de eerste regeling van f.8.000,00. Voor de tweede
regeling van f 10.000,00 waren reeds 350 aanvragen voor subsidie voor aardappelbe-
waarplaatsen en ruim 300 voor technische werkzaamheden als erfuerharding gedaan.

De Flevolander 24 januari 1974 (week 04)

Besparing elektriciteit
Sinds 20 december 1973 geldt de beschikking van de minister van economische zaken, waarbij
het verboden is in een aantal gevallen elektriciteit te verbruiken. Het verbod geldt -behoudens
een aantal uiEonderingen- in hoofdzaak voor:
etalage-verlichting, winkelverlichting, commerciële reclamedoeleinden, buitenverlichting ter
opluistering van objecten, straten, gebouwen e.d., verlichting in kantoorgebouwen, behalve
wanneer dit noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden.

Woningbouvwereniging
Over niet al te lange tijd worden er door het Rentambt Oostelijk Flevoland bijna 1100 woningen
in Dronten overgedragen aan de Woningbouunrereniging Flevoland. Men is bezig met de
overdrachtsprocedure en daarom is ook de verkoop van woningen door het Rentambt
stopgezet. Overigens zal de Woningbouwvereniging in de toekomst ook de mogelijkheid bieden
om huizen te kopen, al zal dat wel op andere w'rjze geschieden dan bij het Rentambt het geval
was. Daaftoe is namelijk op initiatief van de Woningbouwvereniging de "Stichting Eigen
Woningbezit" in het leven geroepen. Om in haar eigen werkgebied een aantal koopwoningen te



bouwen, welke tegen een zodanige prijs kunnen worden aangeboden, dat een "eigen woning,,
ook binnen het financiëel bereik wordt gebracht van degeneímet een niet meer d1n gemiddeld
inkomen, heeft het bestuur van de Woningbouwvereniging het initiatief genomen om [e komen
tot de oprichting van een stichting "Eigen Woningbezit,.

Kosten oliecrisis
De olíe-situatie kost de gemeente Dronten f.54.000,00, zo blijK uit de sluitende begroting, die
B. en W. van Dronten binnenkoft aan zullen bieden. Op deze begroting is een bedràg ver-óeld
van onvoozien van ruim f.60.000,00, dat nog hoger zou zijn uitgevallen als men niet reeds de
oliecrisis en de daarmee gepaard gaande kostenverhogingén er O5 betrokken had. De
gemeente Dronten kon dit wellicht als eerste gemeente in Nedertand doen, omdat men door
verschillende oozaken erg laat is met het gereedkomen van de begroting. Verder zijn in die
P9g_t9tlry nog opgenomen een extra reseruering voor subsidiëring van f.2S.OOO,OO ón
f.75.000,00 voor urgentieplannen. Deze c'rjfers i'rjn uit de bus gek-omen omdat men vorig jaar,
voor meer dan de helft van de wensen de buikriem heeft aangèhaald.

Benzine zonder bon.
Flevoland heeft geheel onvenruacht een benzinebonnenvrije dag gekend. Garage Van Olst
verstrekte woensdagmorgen als eerste aan haar pompen ln orónten en Lelystàd benzine
zonder dat men daarvoor bonnen moest inleveren. In een mum van tijd stond een lange rij
auto's voor het bedrijf van Van Olst aan De Noord in Dronten. Oe garàgehouders in FÉvoÉnd
poogden tot nader overleg te komen, wat niet helemaal mogelijk bÉek in verband met bezoek
van enige garagehouders aan de landbouwtentoonstelling in de RAI. Een woordvoerder van de
garagehouders in Flevoland heeft inmiddels tegenover de pers verklaard, dat de
benzinebonnenvrije dag niet zal worden herhaàld.

De Flevolander 29 januari - 5 februari t974 (week 05)

Maatschappelijk werkers
Twee maatschappelijk werkers in Flevoland is te weinig. Dit is de conclusie van het jaarverslag
L972 van de Algemene Stichting Gezinsvezorging en Maatschappelijk Werk Hevoland. Het
hrueetal maatschappelijk werkers kan de problematiek bij lange na niet op een verantwoorde

.* wUzg helpen oplossen. "Het valt te hopen", zo stelt men in hét iaarverslag, "dat de toename
van het aantal hulpvragen ons voldoende in staat zal stellen toéh nog Oe iUO vrij te maken voor
het nodige denkwerk. Eén conclusie is echter reeds vaststaand: er óeten negÉt twee
maatschappelijk werkers bij komen,,.
Het jaaruerslag geeft verder een opsomming van de verschillende activiteiten van de Stichting
en bestaat voornamelijk uit cijfers. "L972 isàl met al een jaar geweest, waarin bepaald niet stil
gezeten is", stelt men als slotconclugie e1 de volgende cijfers froberen dat duidelilt te maken.
Met gezinsvezorging en gezinshulp heeft men in L972 i; Flevoland 282 gezinnen geholpen. In
Dronten waren dat.tLT gezinnen, in Biddinghuizen 40, in Swifterbant 51ln in tel/stad Z+.
Er is_bepaald geen lgnge wachttijd voor de aanvraag om hulp. Dat moge wel blijken uit het feit,
dat 215 personen niet langer dan één week behoefàen te wachten, 60 personen niet langer
dan twee weken en 7 personen niet langer dan drie weken.
Men ontving in L972 aan vrijwillige bijdragen van de bevolking f 9955,00 en dat was minder
dan in 197L, toen het f 10151,00 was.



Fiets voor pastoor
Een fiets was één van de vele geschenken, die pastoor v.d. Zant kreeg ter gelegenheid van zijn
12 UZjarig priesterfeest. Vele parochianen waren zondagmorgen na de mis naar het
ParochiehuÍs gekomen om de pastoor te feliqiteren. Daarnaast kwamen collega's pastores uit
Flevoland naar de geanimeerde receptie, tenrvijl namens de gemeente de burgemeester de
jubilerende pastoor feliciteerde. Tijdens alle diensten in het afgelopen weekeinde stond er in de
RK kerk en bus met het opschrift: "Voor een goede bekende". De in deze bus gestorte
bijdragen zullen door pastoor v.d. Zant worden bestemd voor een landbouwproject op de
Samoa-eilanden, waar een broer van hem werkt.

Scholengemeenschap
Vorige week was te elfder ure een agendapunt aan de raadsvergadering toegevoegd over de
aanvraag voor een nieuwe afdeling aan de Scholengemeenschap in Dronten. Een aanvraag
voor de afdeling voor Lager Economisch en Administratief Onderwijs, waar de raad zich
aanvankelijk niet unaniem achter schaarde, maar na schorsing van de vergadering ging
iedereen er tenslotte toch mee akkoord. Door de zeer kofte termijn waarop één en ander
bekend was geworden hadden de raadsleden geen kans gekregen zich in deze zaak te
verdiepen. Na schorsing stelde de heer Van Harten (CCP) dat, wanneer wethouder mevrouw De
Visser de veaekering kon geven dat er in nabije gemeenten geen ontwikkelingen geblokkeerd
zouden worden, de bezwaren wegvielen. De wethouder antwoordde daarop, dat er in Kampen
door de huishoudschool weliswaar een aanvraag was ingediend, maar dat men daar geen last
zou onderyinden van Dronten, net zo min als in Lelystad wanneer die zouden staften.

De Flevolander 7 - 12 februari t974 (week 06)

Culturele Commissie
Onlangs is een commissie in het leven geroepen om gezamenlijk met de Meerpaal de culturele
belangen te behartigen. Deze commissie is gecreëerd omdat er steeds minder belangstelling
bestaat voor bijv. de toneelvoorstellingen. Door middel van een brief zijn veel poldergenoten
opgewekt aanstaande zaterdagavond de toneelvoorstelling in de Meerpaal bij te wonen. Een
passage uit de brief: "De commissie doet haar uiterste best de bekende toneelspelers zoals
Mary Dresselhuis, Guus Hermus, Willeke Alberti en Jeroen Krabbé, op te wekken na afloop van
het spel nog wat na te zitten op de gezellig aangeklede foyer... samen met u natuurlijk".

Niets doen in Politiek Kafé
Het thema luidt: "niets doen". Misschien kijkt u wat vreemd bij het lezen van dit ondenruerp,
doch het is zeer actueel. Kijkt u maar eens om u heen, kijkt u maar eens naar u zelf. Wat zien
we? Allemaal drukke mensen, die nog gauw even dit en nog gauw even dat moeten regelen.
Daarom in Politiek Kafé "niets doen". Een ieder kan gewoon gezellig binnen komen en [raten
met elkaar over wat hem of haar op dat moment interesseert. Zo nbOig hoeft dat ondenruerp nu
ook weer niet. Het is ook goed om tussen de zaken en vergaderingen óoor informeel tijd te
hebben voor elkaar.

Bevolkingsavond in de Meerpaal
De staft van de eerste bevolkingsavond "nieuwe st'rjl" in de Meerpaal kan als veelbelovend
worden betiteld. Naast 24 enthousiaste volleybalteams waren er enige honderden
belangstellenden, die er voor zorgden, dat er een gezellige sfeer ontstond en de Meerpaal deed
fu ngeren als gemeenschapscentrum.



Het is uiteraard nog te vroeg om te gaan stellen, dat de Dronter gemeenschap de W en de luie
stoel in de steek gaat laten voor de bevolkingsavonden, maar toch geeft deze eerste avond
enig veftrouwen. Naast het volleybaltoernooi was er op de Cleozaal disco, waar het in het begin
van de avond behoorlijk druk was. Vanaf negen uur was er op de foyer gelegenheid tot dansen,
waaryan vooral na afloop van de volleybalduels een druk gebruik werd gemaakt.
Initiatiefnemers de heren Sanders en Van er Sluis bleken voor een goede organisatie te hebben
gezorgd en toonden zich na afloop terecht tevreden over deze avond. Weet men het geheel
af,ruisselend te houden en de continuiteit er in te houden, dan zit het er dik in, dat Dronten
eindelijk zijn "Paal" als gemeenschapscentrum gaat gebruiken.

Nadelig saldo de Meerpaal
Het nadelig saldo van de Stichting de Meerpaal is voor L974 geraamd op f 297.82L,00.
Soortgelijke gebouwen en zeker sporthallen stellen de accommodatíes tegen een de kostprijs
meer benaderend of zelfs dekkend tarief beschikbaar. De sporWerenigingen betalen in Dronten
echter maar f 10,00 tot f 15,00 per uur. Het restant zou door de gemeente bijbetaald moeten
worden. Dit zou inhouden dat de huuropbrengst voor het gebouw hoger zou komen te liggen
(verlaging van het tekort). Het tekoft bij de gemeente blijft er uiteraard gelijk door, maar komt
tot uitdrukking op verschillende posten (nadelig saldo Meerpaal-subsidie spotverenigingen).

De Flevolander 14 - 19 februari L974 (week 07)

Actuele landbouwbeleidszaken
"Waar is de tijd van een boterham met tevredenheid", zo begon de heer Van Kempen,
voozitter van de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap z'rjn boeiende inleiding
voor de gezamenlijke standsorganisaties van Swifterbant. Het ondenruerp, dat door de heer Van
Kempen werd ingeleid, was echter "Actuele landbouwbeleidszaken". Hij merkte direct op, dat,
wanneer men dacht veel over nieuwe prijzen te horen, men bedrogen uit kwam. Hij had wat
anders op het oog, namelijk waar is de zin van het leven; is ons leven zinloos. Tevredenheid is
een wereld. Wij zijn het door onze jacht naar meer welvaaft verloren. Vroeger waren velen arm
maar tevreden, zonder beleg op brood. Nu is alles veel "beter" en hebben we beleg, maar de
ontevredenheid is met een mes te snijden. Vroeger was er wel plezier en zin in het leven,
verkregen door middel van de Bijbel en Vader Cats. Wanneer niets komt tot iets kent iets
zichzelve niet. Een zeer bekende uitspraak, die tot aan vandaag de dag zeker nog geldt, aldus
de heer Van Kempen. We worden overspoeld met zaken die we niet aankunnen. ledereen is
aangetast en tengevolge hieruan stoeien we maar wat met onze normen. Vanuit deze
Ievensvisie werd de inleiding geheel anders dan men had verwacht, maar spreker had reeds bij
de aanvang het schokeffect teweeg gebracht. Na de magere jaren in de landbouw hebben we
de twee vette jaren achter de rug en de stemming is duidelijk verbeterd, aldus spreker. Voor
hem staat vast, dat de vrije productie een te smalle basis vormt. Het enige waar de
Nederlandse boer aan moet werken is kwaliteitsverbetering. Vooral wat 6etreft aardappelen
hebben we op de Europese markt een goede naam. Die moet men zien te houden, oàk al komt
er een stevige concurrentie van de Polen. De EEG is ook niet alles waar we op moeten bouwen.
De EEG heeft met zoveel factoren rekening te houden en dan komt er een meerprijs van uit
van gemiddeld 7 pct. Praten over overschotten in EEG-verband is onzin, want de wereldhonger
is groot. Het samenspel tussen rijke en arme landen zal verdíept moeten worden. (Over
reacties op de toespraak doet de krant er het zwijgen toe).



Eerste concett Flevo's Mannenkoor
Op 28 februari geeft het Flevo's Mannenkoor zijn eerste conceft in het heruormd kerkcentrum

"Ópen Hof'. Dit wordt het eerste conceft dat het Flevo's Mannenkoor organiseeft en de eerste

maal dat de leden van het koor zich in kostuum presenteren. Voor dit gloednieuwe kostuum

hebben de leden hard gewerK bij de oogst van appels, sortering van aardappels en het dunnen

van suikerbieten, waaróoor ze biÀnen twee jaar na oprichting -zonder enige vorm van subsidie-

en met enige trots hun kleding en zang aan de belangstellenden kunnen presenteren.

Carnaval in Swifterbant
Het door de Carnavalsvereniging "De Aanleggers" afgelopen zaterdag in de Barak in Swifterbant
georganiseerde carnaval is oÉ eén mislukkiÀg uitgelopen. Slechts zo'n 70 mensen hadden de

moeite genomen om naar de Barak te komen en dat bleek veel te weinig. Vooral later op de

avond, toen een aantal mensen vertrok en er nog slechts zo'n 40 overbleven. Jammer, maar de

Swifterbanters voelden niet veel voor carnaval.
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Landbouwbeleid in de Ilsselmeerpolders
Het Landbouwschap heeft zijn nota over de landbouw in de nieuwe lJsselmeerpolders

aàngepast aan de ópmerkin[en die in de januari-vergadering van het bestuur werden gemaakt.

In dè nota zijn de volgende standpunten neergelegd.

Het beleid hét Zuiderieeproject dienstbaar te maken aan het oude land dient te worden
gehandhaafd. Het deel van 2uidelijk Flevoland niet bestemd voor agrarisch gebruik zal in de

óvergangsperiode voor de landbouw gebruikt kunnen worden door particuliere ondernemers.

Dit ondei een rechtsvorm die waarborgt dat de Staat zonder kosten weer over het land kan

beschikken als de definitieve bestemming aan de orde is. Voor de voor landbouw bestemde

grond wenst het schap uitgifte in de vorm van pacht, erfpacht en eigendom met een

íerhouding van 50-50 tusíen pacht en eigendom-efpacht. Bepleit wordt een efpachtsperiode

van 50;aa-r, een "volledige uitrusting", dat wil zeggen met een woning op het bedrijf.,Verkoop
van lanàbouwgrond aan institutionele beleggers om daarmee nieuw element in de polder te

brengen acht Éet schap niet nodig. De mogelijkheid van koop dient open te staan voor boeren

die b-uiten de ruilverkaveling hunbedrijf beschikbaar stellen voor saneringsdoeleinden of -in

geval van onteigening voor openbare doeleinden van een ander bedrijf- voor compensatie. In

óe beschouwingen is het Landbouwschap eruan uitgegaan, dat onder de nieuwe

I3sselmeerpoldérs t.z.t. ook de Markenrraard mag worden gerekend, en dat daarin een

behoorlijk deel wordt gereserueerd voor landbouw.

Volkstuinen
Het PAK wil maximaal 5 hectare volkstuinen in de woonkern Dronten, zo blijkt uit een nota die

één dezer dagen van de PAK-fractie verschijnt. Momenteel bestaat het volkstuinencomplex uit

20 hectare. Oit en andere punten kwamen zeer uiWoerig aan de orde tijdens een vergadering

om te komen tot de samenstelling van een PAK-programma voor de aanstaande raadsperiode.

"Volkstuinen moeten worden gewaardeerd als een actieve vorm van recreatie en behoren als

zodanig in een passende schaàl te worden geintegreerd in de bestemmingsplannen",-aldus de

nota. óe raadsfractie gaat er van uit dat 20 hectare in een dorpskern gelijk is aan 600

woningen die je niet kàn bouwen en men vindt dat een onaanvaardbaar grote opperulakte en

hoeveélheid. óerhalve mag er volgens het PAK niet meer dan 5 hectare overblijven van het

huidige vol kstuinencomPlex.



Kritiek LMIJ op uitgiftebeleid bedrijven
Onder de kop "Grondtoto uit de tijd" meent de LMIJ dat het huidige systeem van uitgifte zijn
geloofiruaardigheid heeft verloren. Men heeft weliswaar respect vobr d'e wijze waarop-de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de toekomstige Flevolandse landbouwers selecteert,
maar het sterK de LMIJ in haar mening dat het huidige systeem door de tijd is achterhaald.
"Vijf of zes bedrijven worden slechts toegewezen aan mensen in de zogenaamde vrije uitgifte.
Honderden boeren doen daar aan mee; dit jaar zo rond de 1000. Voor velen, zeker de serieuze
deelnemers, wordt het elk jaar weer een bittere teleurstelling", aldus de LMIJ.
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Belastingcapaciteit
De gemeente Dronten heeft een extra belastingcapaciteit van 4,5 ton. Ruimte die aanwezig is
aangezien de gemeente (nog) niet het maximum aan belastingen in de gemeente heft.
Niettemin werd tijdens het ondeaoek naar de ontwerp-begroting L974 van de gemeente door
de raadsleden gevraagd of Dronten niet hoger zit met de onroerendgoedbelasting dan in tal

- van andere gemeenten.
Burgemeester Van Veldhuizen en wethouder Van Gaalen meenden dat Dronten op een redelijk
belastingpeil zit en dat Dronten van de gemeenten die de onroerendgoedbelasting hebben
ingevoerd beslist niet het maximum heeft gepakt. Zou dat wel gebeuren dan zou de gemeente
de beschikking krijgen over 4,5 ton. Met gebruikmaking van deze extra belastingcapaciteit zou
er geld zijn voor de bouw van een zwembad en sporthal, maar men dient zich wel te realiseren
dat het geld door de bevolking moet worden opgebracht. De extra belastingruimte zal danook
in reserue worden gehouden en eventueel voor nieuwe voozieningen worden gereseÍveerd.

Beleidsnota voor de Meerpaal
Tijdens het ondeaoek heeft ir. H. van Harten (CCP) bij B. en W. aangedrongen spoed te zetten
achter de reeds door de burgemeester in zijn nieuwjaarsrede (door de heer Van Haften met
"troonrede" aangeduid) aangekondigde beleidsnota gemeenschapscentrum "de Meerpaal".
Hoewel de burgemeester pogingen deed om toch vooral te laten uitkomen, dat de beleidsnota
geen consequenties had voor de begroting L974, bleef de heer Van Haften aandringen, temeer
omdat het bij hem duidelijk ging om de functie van de Meerpaal als gemeenschapscentrum. Hij

--vond dat het hele spoor waarop men met betrekking tot de Meerpaal zit ter discussie moet
komen. "We kunnen er niet langer omheen draaien. De vraag is urgent hoe de Meerpaal beter
als gemeenschapscentrum kan functioneren. Of het maatschappelijk rendement op een
weegschaal moet worden gelegd wanneer de Meerpaal gebruikt zou worden als dorpshuis. Wat
zijn de gevolgen wanneer de sport uit de Meerpaal verdwijnt?"
De voozitter van de raad verklaarde, dat er maar weinig marge is voor een ander beleid. Hij
vond overigens dat de Meerpaal de laatste zes weken beter functioneert dan voorheen. Hij
doelde op de activiteiten van de werkgroep jeugd, de bevolkingsavonden en de inzet van de
Culturele Commissie. Dat was voor de heer Van Kuik (PAK) aanleiding om te stellen dat hij niet
tegen het functioneren van werkgroepen is, maar dat dan wel de functie van de Meerpaal door
het bestuur verduidelijkt dient te worden. En dat moest volgens hem ook in de beleidsnota tot
uitdrukking komen.

Koek
De afdeling voorlichting van de gemeente Dronten stuurde deze week een foldertje
(uitbeeldend een koek) huis aan huis. Een leuk initiatief.



Distels
De belangrijkheid van zaken is niet te meten aan de tijd, die de raadsleden tijdens het
begrotingsondezoek aan een ondenruerp besteden. Over de hele post ondenruijs nauwelijks vijf
minuten, over de bestrijding van distels meer dan een harf uur....
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Flevo's Mannenkoor
Het eerste concert dat het Flevo's Mannenkoor 28 februari in een geheel bezet "Open Hof' gaf,
was dermate goed georganiseerd, dat, nog afgezien van de zangpíestaties, van een sfeervolle
avond kon worden gesproken, die als we ons niet vergissen, een jaarl'rjkse gebeurtenis van
betekenis in de gemeente Dronten kan worden. Bovendien leek het Hévo's Mannenkoor
zangtechnisch op een zeer aanvaardbaar niveau en onder leiding van dirigent Wim Boerman is
het mogelijk zich binnen betrekkelijk korte tUd op te werken totèen vooràanstaand koor in
Flevoland en omgeving.

Gezondheidsraad ingesteld
De instelling van een gezondheidsraad in de gemeente Dronten was één van de zwaarst
wegende punten tijdens de gemeenteraadsvergadering van februari. Er waren nogal wat
bezwaren, maar tenslotte werd besloten het voorstel van B. en W. in ongewijzigdà vorm over te
nemen. Van de 14 uitgebrachte stemmen waren er 3 tegen en wel van de WDiers Westerdijk
en Waterlander en de heer Kadijk van de Gereformeerde Concentratie. Als eerste spreker zej de
heer Kadijk met de instelling als zodanig akkoord te gaan, maar om politieke redenen tegen te
zijn. Zijn bezwaren richtten zich tegen het benoemen van 2 raadsleden in de gezondheidlraad.
Daardoor, zo stelde de heer Kadijk, staat de kleinste fractie -en dat ben Ík in dit geval zelf-
buitenspel en dat kan ik moeilijk doen, daar het hier toch gaat om levensbeschouwelijke vraag-
stukken als drugs, aboftus en euthanasie. De heer Westerdijk stelde dat naar zijn mening twee
zaken door elkaar worden gehaald. Eneaijds de beheertaak van het gezondheidscentruri en
anderzijds de op- en uitbouw van de gezondheidszorg. Hij vond dat e} in de gezondheidsraad
net zoveel raadsleden veftegenwoordigd zouden moeten zijn als er fracties z.rjn. De heer Revet
(PAK) vond het gewoon waard om het experiment te doen. Hij vond dat iedere groep eigenlijk
door twee personen veftegenwoordigd zou moeten worden. vblgens de heer Twisk (CCíl
waren B. en W. in de omschrijving van de taak en bevoegdheden erg ver waren gegaan;-hij zag
dit orgaan meer als eerste lijn zorg. Hij vroeg zich dan ook af in wellie structuur àeÉrtsen gaan
mee fungeren. Met de door burgemeester Van Veldhuizen en wethouder Van Gaalen gegeven
antwoorden waren de raadsleden niet geheel content, zoals de heer Van Haften, die tót?e
conclusie kwam dat het nauwelijks mogelijk was om terug te gaan en men wel met de
gezondheidsraad in zee moest. Hij zag dan ook als eerste taaÈ vast te stellen hoe men met
deze toch wat lekke roeiboot vooruit zou kunnen komen.

Straahrerlichting
Op advies van de PGEM zal de gemeente Dronten in de avonduren alle straatverlichting laten
branden. In verband met het olietekort had Dronten laten weten een aantal lantaarns iiet te
ontsteken, teneinde op deze wijze mee te helpen aan de besparing van energie. De pGEM nu
heeft laten weten dat het enkele weken niet branden van de'straatverlichtinf slechte gevolgen
kan hebben voor de lampen.
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Fruithof Biddinghuizen
Bewoners van de Fruithof hebben van gedachten gewisseld met wethouder de heer J.
Witteveen over de verkeerssituatie in hun straat. Met name voor de kinderen is de situatie aan
de Fruithof gevaarlijk te noemen en dat wordt ook door het college van B. en W. van Dronten
ingezien. De bewoners hebben B. en W. laten weten, dat zij graag de straat verlegd zien en de
tuintjes (nu aan de ovezijde) voor de deur komen. Hierdoor voorkomt men dat de kinderen
moeten oversteken. De bewoners lieten tijdens de bijeenkomst weten dat men bereid is om zelf
ook de handen uit de mouwen te steken om zodoende de kosten zo laag mogelijk te houden.
De heer Witteveen deed de toezegging dat de voorstellen van de bewoners aan de raad zullen
worden voorgelegd.

Dorpsbelang Swifterbant
Onder zeer grote belangstelling van de zijde van de bevolking van Swifterbant werd de
algemene vergadering van de Vereniging Dorpsbelangen gehouden in de Hoeksteen. In deze
vergadering werd aandacht geschonken aan het 600ste lid. Veel vragen werden er tijdens het

- "vragenuufie" aan B. en W. gesteld omtrent het wel en wee van het dorp.
Voorzitter de heer P.G.A. de Lange pleitte in zijn openingswoord voor nogmaals voor de
eendrachtige samenwerking in het dorp, want daaruit kan alleen een goede gemeenschap
worden opgebouwd. Veel zorg baart de werkgelegenheid in Swifterbant. Dat is niet een kwestie
van de laatste weken, maar van veel eerdere datum. Vooral door de groei van het dorp wordt
de werkgelegenheid steeds meer urgent. Een nieuwe stimulans zou dan ook bijzonder worden
gewaardeerd, aldus de voozitter. Na de pauze werd langdurig gesproken over het zwembad in
het dorp, waarvoor zo'n geweldige aKie op touw is gezet. Aanvankelijk was het de bedoeling
om te komen tot een overdekt zwembad van 50 meter. De kosten hieruan bedragen echter
f 800.000,00. Volgens de heer Van der Wal, vooaitter van zwembadcommissíe, is dit een niet
haalbare kaaft. De vergadering daarentegen stelde zich wel degelijk op het standpunt een
overdekt zwembad te krijgen. Er werden alternatieve plannen ter tafel gebracht. De toezegging
van de bevolking om gedurende tien jaar f 100,00 te storten blijft nog steeds gehandhaafd,
maar de belofte dat de gezinsleden voor een goedkoop tarief zouden kunnen zwemmen is door
de gemeente teniet gedaan als zijne niet aanvaarbaar.
Tijdens het "vragenuultje" aan B. en W. bleken er veel moeilijkheden te zijn in de nieuw aan te

- leggen wijk, de Spelwijk. Wat dat betreft waren het bekende klanken, omdat al van het begin
van de polder gebleken is, dat men in ieder dorp in iedere nieuwe wijk moeilijkheden heeft of
krijgt, die alle identiek aan elkaar zijn. Bijzonder teleurstellend was het bericht van wethouder
Witteveen over de nieuwe dienstregeling van de Flevodienst, dat in de in te voeren sneldienst
tussen Kampen en Lelystad het dorp Swifterbant wordt uitgeschakeld. Vooral voozitter De
Lange bleek hierover bijzonder ontevreden en te zijner tijd zal Dorpsbelang hierover dan ook
nadere stappen ondernemen en een betere regeling bepleiten in het belang van Swifterbant.
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Vlod
Het voorlopig bestuur van de Vereniging Lokale Omroep Dronten heeft ir. H. van Harten bereid
gevonden zich kandidaat te stellen voor het vooaitterschap van de Vlod. Op de vergadering
van 19 maart komt de benoeming van een definitief bestuur aan de orde. Ook zal de aanschaf
van apparatuur ter sprake komen.
De Vlod heeft inmiddels een ton ontvangen als voorschot op de toegezegde subsidie van CRM.



(Geen) Staten verkiezingen
De inwoners van Flevoland gaan eind deze maand niet naar de stembus om uit te maken hoe
de verdeling van de zetels van de Provinciale Staten zal zijn. De uítsluiting van 8200
stemgerechtigde kiezers uit de gemeente Dronten en van zo'n 6000 uit het gebied van het
Openbaar Lichaam "Zuidelijke lJsselmeerpolders" is een direK gevolg van het niet provinciaal
ingedeeld zijn van Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. De provinciale indeling van de Zuidelijke
IJsselmeerpolders is een aljaren sÍepende zaak.

Dronten-noord
In de hoek tussen de Noord, de Kievit, de Oeverloper en de Morinel wordt momenteel in een
zeer hoog tempo een groot aantal huizen uit de grond gestampt. Deze wijk is zo anders van
opzet en samenstelling als het wat oudere gedeelte van Dronten dat je zou kunnen spreken
van een nieuw Dronten-noord. De wijk wordt bevolkt door mensen afkomstig uit alle delen van
het land.

Geen gas buitenwegen
Het vezoek wat B. en W. van Dronten onlangs aan de Gamog heeft gedaan betreffende de
gasaansluitingen aan de buitenwegen is door de Gamog afgewezen. De gemeente geeft het
echter niet op en zal de Gamog opnieuw benaderen met de vraag welke normen de Gamog
stelt (aantallen) voor deze aansluitingen.

Popgroep Eye
Dronten heeft een nieuwe popgroep. Na de jaren van "Les Specials" en enkele andere meestal
onbekende groepen die zonder naam optraden, heeft zich nu de groep Eye als zijnde Drontens
nieuwste aanwinst op popgebied. De popgroep werd in de zomer van 1973 opgericht door Kees
Suidgeest en Chiel Jan de Vries.

Geen kermis
B. en W. van Dronten hebben een vezoek van een vereniging in Dronten om in april een
kermis te organiseren afgewezen. B. en W. hebben er op gewezen, dat jaarlijks door het
Comité Zomerfeesten in de maand september een kermis in Dronten wort georganiseerd en
men wenst hierin geen verandering te brengen.

"Echo der Golven" Swifterbant
Het algemeen koor "Echo der Golven" bestaat 10 jaar. Dit heugelijke feit gaat men op 5 april
herdenken met een groots optreden van het grote koor en tevens van het jeugdorkest. Het
verdient zeker aanbeveling dit festijn mee te maken. De prestaties van het koor zijn vooral de
laatste paar jaar sterk gestegen door de grote capaciteiten van de huidige dirigent de heer
Boerma.

De Flevolander 26 - 28 maart 1974 (week 13)

CCP en de gemeenteraadsverkiezingen L974
"Wij doen het niet beter dan anderen, maar vanuit de evangelische opdracht willen we het
graag goed doen met anderen". Met deze leus gaat de CCP de gemeenteraadsverkiezingen op
29 mei in. Samenwerking in de drie christelijke partijen te weten ARP, CHU en KVP. Maar ook
samenwerking met anderen. Een samenwerkingsvorm, die niemand iets op wil leggen, maar
die de harmonie zoekt en er naar streeft de gemeenschap op te bouwen, die geen polarisatie,
maar samenwerking voor ogen heeft.



De CCP zal de verkiezingen ingaan met de voorkeur voor een program-college. De
samenwerking in het college van B. en W. dient volgens de CCP plaats te vinden op basis van
een tevoren overeengekomen program in hoofdlíjnen ten aanzien van het te voeren beleÍd.

Het Plein Biddinghuizen
De Werkgroep Wonen in Biddinghuizen heeft zich gebogen over de situatie rond "Het plein".
Algemeen was men van mening, dat het plein weinig fleurig aandoet en dat er wat meer kleur
aangebracht dient te worden. Dat zou men kunnen bereiken door het veruangen van bepaalde
gravelgedeelten door bloemperken. Ook zal bij gemeentewerken worden aangedrongen het
gedeelte bij de nieuwe bushalte te betegelen.

Zwijgen over gemeentewapen
De Dronter raad heeft zijn fiat gegeven om mr. G.A. Bontekoe uit Oostenruolde en de
gemeentesecretaris te machtigen namens de raad te verschijnen en het woord te voeren en te
zwijgen op een zitting van de Raad van State in verband met het ingesteld beroep ten aanzien
van het gemeentewapen. Het punt "zwijgen" werd door de raad toegevoegd, nadat zowel
raadslid Kadijk als raadslid Van Haften hadden opgemerkt, dat in fei[e teveet kostbare tijd aan

- het gemeentewapen wordt besteed: krijgt het wapen van de gemeente al dan niet een kroon
en schildhouders. Burgemeester Van Veldhuizen deelde de mèning van beide leden weliswaar,
maar vond dat het wel een hobby is met een aardig principiëel kantje, namelijk: wie in
Nederland stelt een gemeentewapen vast.

PAK over noodzaak beleidsplanning
Op de secretarie van de gemeente Dronten moeten moderne planningssystemen worden
gehanteerd. Meerjareninvesteringsplannen worden opgesteld, die periodiek worden getoetst en
bijgesteld, en er moet een meerjarenbegroting komen, aldus meent de pAK-fractie iÀ de
gemeenteraad. Een noodzakelijk instrument voor het moderne bestuur is beleidsplanning. Deze
maakt zichtbaar welke prioriteiten worden gesteld en hoe bij tegenstrijdige belangen woidt
gekozen. Door planning treedt het politieke karakter van het lokale bestuur eerst goed in het
lícht en kan het aan de politieke partijen en aan de kiezer worden toeveftrouwd dé richting en
het beleid te bepalen. Daarnaast moet er volgens het PAK Dronten een algemene
beleidsplanning komen met name op de gebieden van ruimtelijke ordening, de woningbouw,
het ondenwijs, de welzijnsvooaieningen, de gezondheidszorg, het arbeidsmarKbeleidln de

.-- economísche ontwikkeling. De planning moet geregeld worden bijgesteld en in de raad ter
discussie worden gesteld. De deelname van de bevolking bij deze planning wordt door de pAK-
fractie toegejuicht.


