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lngeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland

Kwartaalbulletin met grepen uit het lokale nieuws dat
"De Flevolander" 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 1974.
Hopelijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te
brengen van familieleden, vrienden, buren en kennissen.
De donateursbijdrage 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
drs.E.C.J.Eggermont, Dronten
A.A.van Beveren, Swifterbant
mw.J.G.in 't Veld-Janse, Dronten
H.A.van den Brink, Dronten
mw.A. Kleefstra, Dronten
vacature, Biddinghuizen

voorzitter
secretaris
penningmeester
2e voozitter
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid



De Flevolander 2 en 4 april L974 (week 14)

Bevorderin g werkgelegenheid
In het antwoord van B. en W, van Dronten op de algemene beschouwingen van de
raadsfracties naar aanleiding van de begroting voor het jaar L974 is een aantal maatregelen
aangekondigd om te trachten de werkgelegenheid te bevorderen. De aangekondigde extra
maatregelen zijn:
- een veaoek aan de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders om samen de promotie en

acquisitie ter hand te nemen voor het gehele gebied Flevoland;
- een veaoek aan de minister van Economische Zaken om een zekere stimulering te

geven aan de werkgelegenheid in de gemeente Dronten;
- verlaging van de erfpachtcanon tot 2 a 3 procent;
- de f 6.000.000,00 bestemd voor het fonds bouw gemeentehuis te beleggen in de bouw

van wisselhallen;
- de op de begroting gezette f 10.000,00 voor het verlenen van seruice aan te vestigen

bedrijven te verhogen tot f 20.000,00 en als zesde maatregel de aankondiging van:
- een studie over een op te richten industrialisatiefonds waarin geregeld kunnen worden

steun grondprijs en steun bij immigratie.
B. en W. delen de raad mee op kofte termijn met uitgewerkte plannen te zullen komen.

Commerciële Club
"Loonbeleid en capaciteitswisseling, daar stel ik belang in. Niet in het adverteren in kleine
clubblaadjes". Dat waren de woorden van de heer Visser, directeur van het Dronter
forceerbedrijf Orfa Visser, tijdens de vergadering van de Commerciële Club Dronten. Hij
lanceerde daarmee een idee dat bijzonder goed aansloeg bij zowel de leden als het bestuur. "Ik
las in mijn bedrijf, maar Gofter last ook. Als ik dus plotseling voor kofte tijd een lasser nodig
heb, dan kan Gorter me misschien helpen. Later kan ik hem ook weer helpen. Wat we dichtbij
kunnen halen, moeten we beslist niet van ver halen", aldus de heer Visser, die ook een
voorstander is van het uitwisselen van gegevens betreffende het loonbeleid.

Staat krijgt vrijdom van belasting
B. en W. van Dronten gaan de Staat der Nederlanden vrijdom geven van straatbelasting voor
een aantal percelen gelegen in de gemeente Dronten. Het betreft percelen, die in beheer en
onderhoud zijn bij de gemeente, maar op verzoek van de gemeente in erfpacht zijn uitgegeven.
De Staat heeft vrijdom van belasting gevraagd omdat't een onbillijkheid van oveÍwegende aard
zou zijn, indien deze belasting zou worden geheven. Het gaat om een bedrag van f 8.000,00
over twee jaren.

Groenstrook Biddinghuizen
B. en W. van Dronten hebben gevolg gegeven aan de bewoners van de Klaversingel om een
ruime groenstrook te situeren tussen genoemde straat en het terrein aan de Hoge Vaaft, waar
in de nabije toekomst bungalows worden gebouwd. Het plan Hoge Vaart was door de
Werkgroep Wonen in Biddinghuizen doorgenomen met de bewoners van de Klaversingel, die
bezwaren naar voren hadden gebracht over de geringe afstand tussen hun straat en het
nieuwe project.



De Flevolander 9 en 11 april t974 (week 15)

Plan De Boeg is visitekaaÉje
Voor de eerste keer werd de maquette van het Boegproject tentoongesteld, waarop duidelijk de
toekomstige situatie is weergegeven. Er zal een informatieboekje worden uitgegeven over het
Boegproject en verspreid worden in den lande bij verschillende instanties. Zondermeer kan
worden gezegd dat het Boegproject een groot experiment is. ïjdens een vergadering die was
belegd door de Begeleidingscommissie van het project, zei architect Van Aardenne, dat het
Boegproject het visitekaaftje van de Woningbouwvereniging is. De huurprijzen van de
woningen variëren tussen f 116,00 en f 248,00, exclusief seruicekosten en men zal er danig
rekening mee moeten houden, dat de huur binnen twee jaar met 30 a 40 pct is toegenomen.
In het terrein komen duidelijk hoogteverschillen voor, om ook hierin een variatie aan te
brengen. Door de architect werd veel dank gebracht aan de begeleidingscommissie voor het
vele werk dat zij aan dit project heeft gegeven. Hij wilde gaarne kwijt, dat er veel van de
inspraak is ingewilligd en dat is een zeer positief punt, waarmee een begeleidingscommissie
haar instelling duidelijk heeft aangetoond. Belangeloos werd al dit werk vezet en daaruoor had
de heer Van Aardenne zeer veel waardering.

Akkerwinde in feeststemming
Aangestoken door het succes en het enthousiasme van heel velen tijdens de viering van het
tienjarig bestaan van Biddinghuizen werd besloten ook de viering van 10 jaar openbare school
Biddinghuizen met extra plezier aan te pakken. De heer J. Elslo, voozitter van de Oudercom-
missie, kon in z'n feestrede een stampvolle zaal genodigden, veftegenwoordiging van B. en W.
en raad, de ondenruijsinspecteur, ondenruijzers van andere scholen, leerkrachten van het "eerste
uur", mensen van de schoolbegeleidingscommissie, ouders en leden van de Verenigíng van
Volksonderwijs, welkom heten. Voor de aanwezigen werd het toneelspel "dr Lexo", één van de
evergreens van het amateuftoneel, opgevoerd.

Spofthalplannen
Binnenkoft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om te besluiten subsidie-aanvragen in te
dienen voor de bouw van een sporthal nabij de Scholengemeenschap in Dronten. Het college
van B. en W., alsmede de Spottcommissie, hebben hun voorkeur uitgesproken voor de
Pellikaan-spodhal. De kosten worden geraamd op f 2.394.625,00. Het is de bedoeling, dat op

- zeer kofte termijn een plan naar Den Haag wordt gezonden voor de aanvraag van de
benodigde subsidie. Wanneer Den Haag de plannen goedkeurt en genegen zou zijn om de
benodigde subsidie te verstrekken, eerst dan is er een mogelijkheid om de sporthal te
realiseren. Berichten, als zou er op korte termijn een sporthal in Dronten gebouwd kunnen
worden, z'tjn dan ook op dit moment beslist voorbarig. De Pellikaan-sporthal heeft een grote
zaal van B x 48 meter met een hoogte van 7 meter. In deze zaal (de meest ideale maatl
kunnen nagenoeg alle binnenspoften plaatsvinden, zoals volleybal, basketbal, badminton,
microkorfbal, zaalhockey en zaalvoetbal. Ook is de zaal geschikt voor indoortennis. Gepland is,
dat er in de sporthal een vaste tribune met 400 zitplaatsen wordt gebouwd.

De Flevolander 16 april t974 (week 16)

Brand Roggebotse bos
Voor niet al te grote bosbrandjes in het Roggebotbos moest de Dronter Brandweer zowel Eerste
als Tweede Paasdag in actie komen. In beide gevallen kwam tegen het middaguur een melding
van een bosbrand in het Roggebotbos nabij de spartelvijver.



De brandweerlieden, die zeer snel ter plaatse waren, konden de brandjes snel bedwingen,
zodat 9r gelukkig g.een grote bosgebieden verloren gingen. De aanwezige greppels ín óe óog
jonge Flevolandse bossen, voorkwamen overigens ook uitbreiding

Paasvuren
Het paasvuur laaide paasmaandagavond hoog op aan De Boeg in Dronten. Voor het eerst in de
geschiedenis van Dronten werd 't oeroude paasvuur ontstoken. Van de zijde van de bevolking
was er grote belangstelling voor het paasvuur, dat door Gemeentewerken was aangelegd. Het
vuur en de enorme rookkolommen waren tot ver in de omtrek te zien. Het paasvuur aan de
Fazantendreef werd reeds zondagavond (waarschijnlijk door jeugdige inwoners) ontstoken.

Politiek Kafé over gewesWorming
"Om een soort knuppel in het hoenderhok te gooien wÍl ik voorstellen één gemeente Flevoland,
dus met zowel Dronten als Lelystad, te vormen. We staan dan als gesprekspaftner tegenover
een stadsgewest Amsterdam sterker", zei de heer Kavelaars, sprekend namens zijn
discussiegroep II in Drontens Politiek Kafé. Hij benaderde daarmee eigenlijk het [robleem van
de avond: de relatie tussen Dronten en Lelystad, maar ook de relatie [ussén Lelystad en
Amsterdam en tussen Dronten en Amsterdam. Duidelijk bleek, dat Almere een stadsuitbreiding
van Amsterdam gaat worden. De relatie tussen Lelystad en Amsterdam bleek voor de
aanwezigen al een stuk minder, tenru'rjl men relatie tussen Dronten en Amsterdam bijna in het
geheel niet zag. De relatie tussen Dronten en Lelystad is er volgens de aanwezigen óuidelijk.
Het onderbrengen van Dronten bij een gewest Zwolle zag men niet zo zitten, zowel van de
zijde van de Drontenaren als van de zijde van Zwolle.
De heer J. Witteveen (namens discussiegroep I) meende dat Flevoland het overschot van
Amsterdam niet behoeft op te vangen. "We passen er voor de vuilnisbak van Amsterdam te
worden". De heer Van der Pol (namens groep III) zette vraagtekens achter het feit of een
gewest er nu wel zonodig moet komen. "Er bestaan twijfels in onze groep, of gewestvorming
nu wel of niet noodzakelijk is". De heer Vos (groep IV) meende dat Àmsterdam eigenlijk niet
zoveel verder ziet met betrekking tot de overloop dan Almere. HU zag dan ook wel waf in een
gewest Amsterdam - Almere en in een gewest Lelystad - Dronten. De heer Van der Voort
(groep V) tenslotte pleitte voor meer overleg tussen Dronten en Lelystad. "Een samenwerking
met Amsterdam zien wij niet zo zitten. De lJsselmeerpolders dienen een zelfstandige eenheid te
vormen. Om te voorkomen dat er over ons gelopen wordt, moeten we samengaan. Eenheid
maakt macht", aldus de heer Van der Voort. De conclusie van voorzitter Dirks, zijnde dat men
een gewest Dronten - Lelystad wel ziet zitten, dat er twijfels bestaan over het feit of er
0berhaupt een gewestvorming moet komen en dat de rélatie van Oostelijk Flevoland met
Amsterdam niet zo heel duidelijk is, bracht tenslotte de avond het best ohder woorden.

De Flevolander 23 april L974 (week 17)

Splitsing Streek-VW
Een i1 het leven geroepen werkgroep zal zich gaan bezinnen op de mogelijkheid om de Streek-
VW Zuidelijke lJsselmeerpolders te splitsen in twee afdelingen (een afàeling Dronten en een
lfdeling Lelystad) met één overkoepelend bestuursorgaan. be werkgroep, blstaande uit mej.
G. Hettinga (namens Stichting Welzijn), en de heren Dirks, Kuipers (namens het Openbaar
Lichaam), Eggermont en Dammer (beiden namens de VW) en.waaischijnlijk Van der Hey
(namens de gemeente Dronten) zal moeten bezien of twee afdelingen lévenskansen hebben.
Met name de financiële levenskansen van de afdelingen zijn van vi[aal belang.



De werkgroep kon in leven worden geroepen nadat het bestuur van de \A/V tijdens een
jaarvergadering in Lelystad de toestemming van de leden kreeg om de bestaande plannen ten
uitvoer te brengen.

Overname woningen van Woningbouvwereniging
Het bestuur van de Woningbouwvereniging Oost Flevoland zal bU de overdracht van de van de
Dienst der Domeinen overgenomen woningen aan de bewoners een aantal regels in acht
nemen, waaruan de belangrijkste zijn:
1. de nieuwe eigenaar moet bewoner zijn van de over te dragen woning;
2. hij moet in financiëel opzicht in staat worden geacht de lasten van de eigen woning te

dragen;
3. hij zal tenminste 10 pct van de venruervingskosten van de woning als eigen kapitaal

moeten kunnen investeren;
4. het overige vermogen van de nieuwe eigenaar zal niet meer mogen bedragen dan 25 pct

van het bruto-jaarinkomen;
5. het inkomen mag een bedrag van B0 pct van de door de minister vastgestelde grens niet

overschrijden;
- 6. de bewoner zal aannemelijk moeten maken, dat het onwaarschijnlijk is dat zijn inkomen

in de toekomst nog belangr'rjk zal gaan stijgen;
7. om te voorkomen, dat dat woningwetwoningen vool'\ /erp zouden worden van speculatie,

worden voonruaarden gesteld welke er op gericht zijn dit te vermijden.

Weidehof Biddinghuizen
Een 7-tal jongens en meisjes (5 tot 10 jaar) uit Biddinghuizen heeft de Weidehof een
schoonmaakbeurt gegeven. De kinderen waren namelijk van mening dat de gemeente had
vergeten de Weidehoí met name de groenstroken aldaar, schoon te maken en dus toog de
jeugd zaterdagmorgen om acht uur aan het werk om de Weidehof van vuil te ontdoen. "Alle-
maal roEooi in de struiken", vertrouwde één van de kinderen de pers toe. Rond half één was
het kanruei geklaard, maar toen hadden de kinderen wel vier plastic zakken vol met vuil.

Kunstfietsclubje in Dronten
Een 2l-tal enthousiaste jongens en meisjes van de r.k. lagere school St. Gregorius uit Dronten
heeft onder leiding van een leraar, de heer Blankers, enige maanden geleden een nieuwe

- vereniging opgericht in Dronten, zijnde een kunstfietsclub. Dagelijks kan men ze na schooltijd
aantreffen op het schoolplein aan de Werfstraat waar druk wordt geoefend.

De Flevolander 25 aprill? mei 1974 (week 18)

Streek VW
"De ondernemers uit Dronten en Lelystad tonen nog weinig begrip. Weet men eigenlijk wel wat
een VW wil en ziet men daaruan dan de belangen niet? Een middenstander moet toch in eerste
instantie belang hebben bij een zo druk mogelijk toeristenverkeer in Flevoland. Of denken de
heren: de toeristen komen toch wel? We kennen plaatsen in den lande waar men er gelukkig
anders over denkt en waar een WV een begrip is geworden", aldus het eerste jaaruerslag van
de Streek VW "Zuidelijke Ilsselmeerpolders", zoals dat door secretaris H. Dammer aan de
leden ter goedkeuring werd voorgedragen. In het verslag heeft de VW nogal kritiek op de
mentaliteit van de leden, maar ook stelt men duidelijk dat een deel van de schuld voor de
huidige problemen bij het bestuur zelf ligt.



Bond van Plattelandsvrouwen
Het is een vast gegeven, dat in onze polders de voorjaarsvergadering een belangrijke plaats
inneemt bij het tonen van het gezicht naar buiten. Het is te vergelijken met het afgeven van
een visitekaaftje, zei mevrouw G.G. Boerhave-Smit, die als gewestelijk presidente de
gewestelijke voorjaarsvergadering van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, dit keer
in Swifterbant, opende. De vergadering is een mogelijkheid tot ontmoeten, zoals de Bond er
zovele kent. Tijdens de vergadering was er een tentoonstelling ingericht door mevrouw S.

Vrieze-van Wingen "van klassiek tot popmuziek". Na de lunch was het woord aan mevrouw mr.
Hamm-Rijsdijk uit Geleen, die namens het Nederlands Vrouwen Contact op uitnodiging van de
regering de Nederlandse vrouwen veftegenwoordigde op de algemene vergadering van de
Verenigde Naties. Het ondenruerp wat zij kwam belichten was "Wereldproblemen in de
Verenigde Naties".

Schooladviesdienst
In de nabije toekomst zal het noodzakelijk zijn om de contacten tussen Dronten, Lelystad en de
Noordoostpolder aangaande de schooladviesdienst te verstevigen. De schooladviesdienst is een
kostbare zaak en daarom is contact met soortgelijke diensten ín de regio erg belangríjk. Dit
staat te lezen in het jaarverslag van de Vereniging voor Christelijk Ondenruijs in Oostelijk
Flevoland. Men is van mening dat via nauwe kontakten tot een zo verantwoord mogelijke opzet
van de schooladviesdienst moet worden gekomen.

Koninginnedag
De regen heeft tevergeefs geprobeerd de festiviteiten in Flevoland ter gelegenheid van de
65ste verjaardag van Koningin Juliana in het water te doen vallen. Hoewel Koninginnedag 1974
dus geen stralende dag werd met een heerlijk schijnend zonnetje, konden toch alle geplande
activiteiten doorgang vinden. Dat betekende dat de kinderspelen normaal afgewerkt konden
worden, dat de X-kamp in Swifterbant nog iets meer water kreeg dan bij een dergelijk spel al
het geval was en dat het crossterrein in Biddinghuizen een klein modderpoel§e werd. Er waren
heel wat straten op originele wijze versierd. De evenementen in de dorpen trokken veel
belangstellenden. Topper was Swifterbant met de prachtige optocht.

De Flevolander 7 en 9 mei 1974 (week 19)

Flevospoor
Een kleine honderd stoere wandelaars hebben vorige week het door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders aangelegde voetspoor Harderhaven - Ketelhaven officiëel in gebruik
genomen. Voordat de wandelaars even na vieren op pad togen, sprak adjunct-directeur van de
RIJP, Prof. dr. ir. R.H.A. van Duin in het kamphuis "De Schulp" aan de Mosselweg een kort
inleidend woord. Het plan van een voetspoor is overgewaaid na een studiebezoek van RIIP-
mensen aan Amerika, waar men een trail kent van de oost- naar de westkust. De aanleg van
het nieuwe voetspoor moet gezien worden als een onderdeel van de recreatieve inrichting van
Flevoland. Er is een speciale folder over het voetspoor uitgegeven, waarin de wandelroute over
de bodem van het voormalige Flevomeer is omschreven. Het voetspoor voeft de wandelaar
door bossen, grienden en langs weidevogelreseruaten en landbouwgronden.

Crossen in Dronten
De Dronter gemeenteraad heeft besloten het terrein aan de Pioniersweg in Oud-Dronten
voorlopig voor slechts één jaar ter beschikking te stellen als crossterrein.



De raad schaarde zich daarmee achter het voorstel van de heer R. Rook (CCp), die de crossers
in Dronten met klem adviseerde zo snel mogelijk tot de oprichting van een vereniging te
komen. Zowel de heer Rook als de heer J. Waterlander (WD) wezen op de wettetilt<é
aansprakelijkheid bij ongevallen op het crossterrein en informeerden in hoeverre de gemeente
eventueel aansprakelijk gesteld kon worden. Met de juridische kant van de zaak hield
burgemeester Van Veldhuizen zich bezig, die benadrukte, dat met het afgeven van het
crossterrein de gemeente beslist niet aansprakelijk kan worden gesteld. Wethouder mevrouw
H.C. de Visser deelde de raad mede, dat ook B. en W. van mening waren, dat de crossers zich
in een vereniging dienen te organiseren en zij wil nu de ambtenaar jeugd- en spoftzaken
veaoeken om de crossers bij de oprichting van een vereniging ter zijde te staan.

Bijeenkomst AFOS
Het was een bonte vezameling van mensen die in de Barak werden welkom geheten door
Wiesje van Toren, die als voorzitster van het Actiecomité voor Ontwikkelingssamenwerking erg
gelukkig was met de grote opkomst op een Afos-bijeenkomst. Groepen, verenigingen, politieke
partijen en organisaties waren uitgenodigd om te vertellen welke acties ze tot dusverre gevoerd
hadden en welke resultaten ze hadden. Bovendien was het de bedoeling toekomstplannen uit

- te wisselen en zo mogelijk te coordineren.

Kantoor Woningbouwvereniging
Staatssecretaris Schaefer heeft op 9 mei het kantoor van de Woningbouwvereniging Oost-
Flevoland aan De Noord te Dronten officiëel geopend. De staatssecretaris van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening werd voor het officiële gebeuren venruelkomd door de voozitter van
de WoningbouwverenÍging, de heer W. Revet. Na de opening rond half elf werd een zeer druk
bezochte receptie gehouden en was er gelegenheid om het gebouw, dat door de Dronter
architect Jan Schotel is ontworpen, te bezichtigen.

De Flevolander 14 en 16 mei 1974 (week 20)

Ouderavond Dukdalf
Door de vijfde- en zesdeklassers van de openbare lagere school "De Dukdalf'werd op de
feestelijke ouderavond in het theater van de Meerpaal een zaadje gezaaid, waaruit een

- wonderboom tevoorschijn bleek te komen. Een Boekie-Woeki boom wel te verstaan, en een
Boekie-Woekie boom bleek al gauw een heerlijk bezit te zijn in een wonderbos, waar de
vreemdste dingen gebeurden. De boom was overigens ontsproten aan de vruchtbare geesten
van het team ondenarijzers en ondenvijzeressen, die samen met de kinderen van deze boom
iets heel bijzonders wisten te maken. Een succesvolle avond voor De Dukdalf die dit alles met
eigen krachten wist te bereiken. Een avond die de kinderen die meespeelden hun hele leven
niet zullen vergeten, en die door ouders en grootouders zeer hoog werd gewaardeerd.

Tweede lustrum Swift'64
Swift '64, de algemene sportvereniging uit Swifterbant, vieft dit jaar middels het organiseren
van een aantal toernooien en het houden van een feestavond haar lO-jarig bestaan. De
vereniging werd op 22 mei 1964 opgericht en is in tien jaar uitgegroeid naar een vereniging
met vier afdelingen (voetbal, handbal, judo en gymnastiek) met circa 800 leden. Met name de
heer W. Blink gaf vanuit de Vereniging Dorpsbelangen de stoot tot de oprichting van Swift.



Familie Hopic niet naar Dronten
GezÍen de positieve opstelling van alle bewoners van het pioníerspark aan De Noord te Dronten,
waren burgemeester en wethouders in principe bereid de Joegoslavische zigeunefamilie Hopic
(22 personen) op te nemen en ontheffing te verlenen van het verbod om op bedoeld pioniers-
park standplaats in te nemen. Daaruóór was reeds gebleken, dat reële mogelijkheden ten
aanzien van werkgelegenheid en ondenruijs aanwezig waren. Na de kennismaking tussen de
parkbewoners en leden van de familie Hopic, tijdens welk gebeuren terecht vele vragen over
leefgewoontes en zorg voor hygiëne werden gesteld, heeft de familie Hopic op openhaftige
wijze duidelijk gemaakt, dat zij wel aan de wensen van de Nederlandse bewoners willen
voldoen, maar het waarschijnlijk niet kunnen. Deze omstandigheid was tijdens het voortgezet
overleg tussen veftegenwoordigers van de gemeente Dronten, Release Haarlem, de ministeries
van CRM en Justitie, Stichting Welzijn Oost Flevoland en het GAB te Dronten aanleiding voor
de eensluidende conclusie, dat een goed functioneren van de familie Hopic binnen de
parkbevolking en de Dronter gemeenschap bij voorbaat weinig kans van slagen heeft. Tijdens
het overleg werd geconstateerd, dat de verschillen in leefgewoonten vooralsnog, niet in het
minst door de opstelling van de familie Hopic zelf, onoverbrugbaar zijn en dat dientengevolge
een oplossing als welke in Dronten voorhanden leek in feite irriëel is.

Beursnoteringen
De noteringen van de beurs te Dronten van woensdag 15 mei tg74 waren: Bintje 0 opwaarts
f 9,50 tot f 10,75; Bintje 36 opwaarts: f 11,50 totf L2,75; Bintje 35 opwaafts in twee maten
f 11,50 totf t2,75; voeraardappelen f 4,00 tot f 5,00.

De Flevolander 21 en 24 mei 1974 (week 21)

Politieke Jongerenmarkt
De organisatoren van de Politieke Jongerenmarkt in Dronten kunnen terugblikken op een
geslaagde meeting. Niet wat betreft het aantal belangstellenden, want dat bleef ver beneden
de venruachtingen. Althans wat het aantaljeugdige en nieuwe kiezers betreft. Vandaar ook, dat
de politieke leiders weinig waarde toekenden aan de twee proefuerkiezingen, die tijdens de
politieke markt werden gehouden en die winst voor het PAK en verlies voor de CCP aangaven.
Voor de politieke fijnproevers was het een genoeglijke bijeenkomst met hier en daar een fel
debat.

Forumavond politieke paftijen Biddinghuizen
Voor de eerste van drie forumavonden van de aan de gemeenteraadsverkiezingen
deelnemende paftijen in de Voorhof te Biddinghuizen bestond een matige belangstelling.
Weliswaar was een der zalen van het kerkcentrum redelijk bezet, maar buiten de aanhang van
de diverse paftijen, was de belangstelling maar gering. De heer Alting, voozitter van de
algemene spotvereniging BAS, vroeg de forumleden naar hun standpunt inzake de ruimte-
problematiek en met name het zalengebrek in Biddinghuizen. "Je mag wel in Biddinghuizen
komen wonen, maar er zijn geen voldoende voorzieningen om te leven". De heer J. Witteveen
(CCP) zei dat er meerdere zaken urgent zijn en dat het een kwestie van prioriteit stellen is. De
heer W. Revet (PAK) vond dat aan het welzijnsbeleid hoge prioriteit moet worden toegekend in
het gemeentelijk beleid. Er moet ruimte zijn om aan redelijke verlangens van sport en spel te
kunnen voldoen, maar ook hij kon geen toezeggingen doen inzake de spoftaccommodatie. De
heer S,K.Westerdijk (WD) gaf de raad om overleg te gaan voeren met het gemeentebestuur,
SSI(W en de schoolverenigingen om te onderzoeken of bij voorbeeld de aula van scholen voor
judo gebruikt kan worden.



Zodat daardoor ruimte in de sporEaal vrij komt voor andere takken van sport.
Vooaitter dr. I. Ekker gaf vervolgens de forumleden de gelegenheid hun mening te geven over
de gezondheidszorg in de gemeente Dronten, over de verschillen in praktische flolitiök over de
accommodatie voor de jeugd, de leus van de WD hoe men zwakkeren sterker kan maken
zonder dat de sterkeren zwakker worden, over de verdraagzaamheid van de politieke partijen in
de gemeenteraad, over de grondpolitiek, de tweede woningen, al dan niet toestaan van buiten
parlementaire acties en over de groei en werkgelegenheid van en in de gemeente. Dit teverde
af en toe een aardige discussie op, maar echt fel laaide deze toch niet o[. A met al ging het
gematigd toe op deze eerste forumavond, waar de lijsttrekkers in het begin van de bijeénkomst
de gelegenheid hadden gekregen met een vijf minuten praase de beginsélen en het
programma van hun paftij naar voren te brengen.

Woonwagenbeleid van de gemeente
Ten aanzien van het woonwagenbeleid stelt B. & W. zich op het standpunt aan de raad t.z.t.
voor te stellen een subkamp in de gemeente Dronten te gedogen indien de landelijke
woonwagenbewoners het willen, indien het subkamp zowel financiëel, als ook behéer en
uitvoering van bepaalde wetten kan vallen onder de gemeenschappelijke regeling

- woonwagencentrum Hardenvijk en indien de vestiging een onderdeel is van een aantal
subkampen in de regio of aangrenzende regio.

De Flevolander 28 en 30 mei L974 (week 22)

Prog noses raadsverkiezi ngen
Ap 29 mei 1974: gemeenteraadsverkiezingen. Onder het motto: "Een goede raad, kiest U
morgen", hopen de plaatselijke politieke leiders op een grote opkomstïan de kiezers in de
gemeente Dronten. Een opkomstpercentage dat, naar men hoopt, ver boven het landelijk
gemiddelde zal komen te liggen. De zetelverdeling in de oude raad van Dronten is als vótgt:
CCP 7, PAK 4, WD 3 en Gereformeerde Concentratie 1. Er zijn opnieuw 15 zetels te verdélen.
Aan de vooravond van deze verkiezingen werd de vijf lijsttrekkers gevraagd naar een prognose
op de uitslag. Nummer 1 van lijst 1, de heer J. Witteveen, ziet een-handhàving van 7 zetels
voor zijn paftij de CCP. Misschien procentueel een kleine achteruitgang, mede door een grote
groep nieuwc kiezers, die nog niet zo op de hoogte zijn met de plaatsèlijke politiek. pAK-s

- zetels en de WD 2. Gereformeerde Concentratie zal zich kunnen handhàven, maar het GpV
geeft hij geen kans op een zetel. Nummer 1 van lijst 2, mevrouw H.C. de Visser - Kuipers
voorspelt één zetel verlies voor de CCP; haar eigen paftU, het PAK, rekent ze een winst van één
en misschien wel twee zetels toe. Voor de WD en de Gereformeerde Concentratie vennracht ze
handhaving van de bestaande situatie. Een zetel voor het GPV zietze niet zitten. Nummer 1
van lijst.3, de heer S.K.Westerdijk van de WD, ziet een verlies voor de CCp in het verschiet;
zeker één zetel en misschien wel twee. Deze zetels gaan naar het PAK dat op 5 of misschien
wel op 6 zetels kom!, qfhalkelijk van waar de resEetel terecht komt. De WD blijft op 3 en hij
hoopt, dat de heer Kadijk (GC) blijft; het GPV krijgt geen zetel. Nummer 1 van lijst +, ir. n.
Kadijk (Gereformeerde Concentratie) voorspelt een handhaving van 7 zetels voor de'CCp; een
winst van tenminste één zetel venryacht hij voor het PAK. De winst komt dan volgens hem van
de WD, die dan op twee zetels uitkomt. Zijn eigen paftij denkt hij wel een behoud van de zetel
toe, al is hij als geen ander er van oveftuigd, dat het niét gemakfulijk zal gaan. Voor het GpV

19t 99k hij geen zetel weggelegd. Gereformeerde Concentratie (waàrin samenwerken SGp en
NEV) heeft nog een poging gedaan om samen met het GPV met één lijst uit te komen. De
poging mislukte.



Nummer 1 van lijst 5, de heer G.H. van der Vegte van het GPV ziet de CCP niet groeien, maar
mogelijk een zetel verlies lijden, die dan als resEetel bij het PAK terecht kan komen. De WD
zal zich kunnen handhaven en voor z'rjn eigen Verbond venvacht hij geen zetel. Het GPV ziet
overigens niet als belangrijkste doel in de praktische politiek werkzaam te zijn; ook buiten de
raad is het mogelijk om politiek werkzaam te z'rjn.
De uitslag van de gehouden verkiezingen lezen we in de krant van 30 mei: Verlies van één
zetel voor de CCP en winst van één zetel voor het PAK is het resultaat van de gehouden
verkiezngen. Geen aardverschuiving in zetels, maar wel in percentages. De CCP duikelde van
48,3 pct naar 41,7 pct. De winst ging naar de WD, die van 15 pct steeg naar 20,9 pct. Het PAK
boekte 1 pct winst en kwam uit op 29,1 pct. De Geref. Conc. kwam van 6,3 pct op 6,2 pct en
het GPV boekte een achteruitgang van 0,2 pct en kwam op 2,t pct. Derhalve een zetelverdeling
van: CCP 6, PAK 5, WD 3 en GC 1.

De Flevolander 4 en 6 juni 1974 (week 23)

Flevoland helpt Ierland
Tijdens een gehouden bijeenkomst werd door veftegenwoordigers van vele kerken, partijen en
groeperingen besloten mee te helpen in het kader van de actie Hulp aan Noord lerland. Wil
deze actie slagen, dan zal het noodzakelijk zijn, dat de bewoners van onze polder allemaal
bereid zijn hun steun te verlenen. Veel werk moet vezet worden op korte termijn en veel
haften en beuzen zullen open moeten staan.
Het gaat bij de actie om het verschaffen van mogelijkheden in Noord Ierland zelf om de strijd
tussen de verschillende paftijen te verminderen en onschuldig daarbij betrokken gedupeerden,
bijv. kinderen en bejaarden te helpen. Inmiddels is een stuurgroep, waarom heen werkgroepen
worden geformeerd voor financiën, programma, huishouding en secretariaat.

Gezondheidsraad samengesteld
Tot leden van de Gezondheidsraad van de gemeente Dronten zijn gekozen de heer M. van
Gaalen, vooaitter, de raadsleden W.J.Twisk en A.Kadijk, e heer P.U.Veldhuis (AZIJ), de heer
W.R. Donker (Stichting Kruiswerk Flevoland), de heer J.W. van de Berg (Stichting Jeugdtand-
verzorging llsselmond), de heer E. ter Haar (Stichting Gezinsverzorging en Maatschappelijk
Werk Flevoland), de heer H. de Graaf (Vereniging voor Christelijk Ondenruijs in Oostelijk
Flevoland), de heer A. Boonman (Stichting R.K. ondenrvijs), mevrouw J.F. van de Wielen-
Antonis (gezamenlijke schoolraden), de heer Th.J. van Dam (gezamenlijke huisaftsen) en e
heer R. van Oord (gevestigde en/of praktiserende tandaftsen en fysiotherapeuten).
In de eerste vergadering van de Gezondheidsraad zal een voorstel aan de orde komen om een
splitsing aan te brengen in de gezamenlijke vertegenwoordiging van tandaftsen en
fysiotherapeuten, om naast de heer Van Oord ook een kandidaat van de tandartsen in de
Gezondheidsraad op te nemen. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad stelde de heer
Kadijk (Gereformeerde Concentratie) het niet juist te vinden, dat één fractie, het pAK, niet in de
Gezondheidsraad zitting heeft. Hij vond dit nog meer accent krijgen, nadat de plaatsvervangend
wethouder, de heer Twisk, had voorgesteld, dat de raad in zijn eerste vergadering zal
voorstellen een kandidaat uit de sector tandaftsen te benoemen.

Rijdend vogelnest
Op het bedrijf van de Landbouw Hogeschool Wageningen tussen Dronten en Swifterbant heeft
een kwikstaaftje haar nest gemaakt tegen de motor van een spuitmachine. De eitjes zijn
uitgekomen en vier jonge kwikstaartjes maken het opperbest. Ondanks dat de spuitmachine
normaal wordt gebruikt en al rijdend bestrijdingsmiddelen rondspuit.



Ook het ouderpaar blijft rond de rijdende spuitmachine vliegen om zodra de machine stilstaat
zich weer op het nest te begeven.

Woonwagens op strand langs Veluwemeer
Deze week zal in het gemeentehuis een bespreking plaatsvinden over de situatie aan het
Veluwemeerstrand, waar tientallen woonwagens zich een standplaats hebben toegeëigend. Het
voorbije Pinkstenrueekeinde liep het aantal aan het Veluwemeerstrand staande woonwagens op
tot bijna honderd.

De Flevolander 11 juni 1974 (week 24)

Welkom voor nieuwe inwoners
Op uitnodiging van de Vereniging Dorpsbelang Dronten en het Gemeentebestuur waren veel
nieuwe inwoners van Dronten aanwezig om tal van informaties te krijgen over hun nieuwe
woonplaats. Zowel de heer T.C.Rademaker, voozitter van Dorpsbelang, als burgemeester mr.
E.P. van Veldhuizen deed een beroep op de nieuwe Drontenaren zich in te zetten voor de

- samenlevingsopbouw in de gemeente. Van de nieuwe bewoners werd de bereidheid gevraagd
zich daadwerkelijk in te zetten in het verenigingsleven, kerken, scholen etc., om van de
gemeente Dronten een leefbare gemeente te maken. Drontens burgemeester drong er vooral
bij de nieuwe lichting bewoners op aan om tijd te besteden aan persoonlijke contacten. Daar is
volgens hem grote behoefte aan, omat iedereen in deze gemeente vergadert en weinig tijd
voor persoonlijke contacten heeft.
Mevrouw J. van Milgen-de Jong gaf de aanwezigen de nodige informatie over de Algemene
Hulpdienst en de heer E. de Vries, chef van de afdeling plantsoenen gaf een toelichting op het
groenplan Dronten-Noord. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen (bijvoorbeeld al of niet
een trapveldje en speelterrein in de bosbeplantingen) werd afgesproken in het kantoor van de
Woningbouwvereniging het groenplan verder met de bewoners door te nemen. Dia's, veelal
gemaakt door de heer Bakker, gaven veruolgens een goed oveaicht van de vele activiteiten,
die door Dorpsbelang jaarlijks worden georganiseerd. Onder leiding van Clara van Haften
bracht een jongerengroep cabaret, terwijl tussen de bedrijven door ruimschoots de gelegenheid
was om vragen te stellen.

* VW-caravan
De VW-caravan (model Chalet) wordt aan het eind van de week op het plein vóór De Meerpaal
geplaatst en de week er op reeds in gebruik genomen. Tijdens een vergadering van het WV-
bestuur zijn de opgetreden communicatiestoornissen besproken en is besloten de plannen,
zoals die bij het gemeentebestuur van Dronten liggen, te venarezenlijken. Secretaris, de heer
Dammer, liet de pers weten, dat de voozitter van de Streek VW "Zuidelijke lJsselmeerpolders"
zijn excuus heeft aangeboden over de niet juist gevolgde formule betreffende het genomen
initiatief. Over de plannen op zich toonden de bestuurders van de VW zich bijzonder positief.
De bemanning -met personeel van Flevoland- geschiedt nu ook in volledig overleg met de WV.
Naar aanleiding van het initiatief om in het centrum van Dronten een stacaravan te plaatsen of
beter gesteld naar aanleiding van het ontbreken van communicatie binnen het bestuur over
deze aangelegenheid heeft de heer A.Voster, bestuurslid, en in zijn boekhandel een
informatiepost verzorgend, schriftelijk voor zijn functie bedankt. Het bestuur van de VW be-
treuft deze stap ten zeerste en wil op korte termijn een bespreking met de heer Voster om de
gerezen moeilijkheden op te lossen. Het VW-bestuur wil buiten het zomerseizoen de
informatiepost bij boekhandel Voster namelijk handhaven.



De Flevolander 18 en 20 juni t974 (week 25)

RIJP breekt gebouwen in Dronten af
Terwijl in Dronten een grote vraag naar ruimte bestaat, zowel door reeds gevestigde bedrijven
als door de Stichting Sociaal Kultureel Werk, breekt de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders
kantoorgebouwen en barakken op het terrein van de voormalige centrale werkplaats af. Ook in
het werkkamp Dronten is men begonnen met de afbraak van woningen.
Van de zijde van de gemeente Dronten is diverse malen een dringend beroep gedaan op de
Rijksdienst om de nog op het terrein CW-CM staande kantoorgebouwtjes en het
opleidingscentrum te laten staan. Op het terrein gevestigde bedrijven willen de gebouwtjes
gebruiken als kantoofies. Het dringend verzoek van de gemeente heeft niets uitgehaald. De
RIJP stelt de gebouwtjes, die reeds vanaf het begin van Dronten op het terrein van de CW-CM
staan, nodig te hebben in Zuidelijk Flevoland.
Ook in het voormalige werkkamp Dronten zwaait de sloophamer. Op initiatief van SSKW doet
de gemeente (tot nu toe vergeefse) pogingen om de barakken voor Dronten te behouden.
SSKW zit te springen om jeugdruimte. Tot op heden heeft de RIIP geen gehoor gegeven aan
de vezoeken van het Dronter gemeentebestuur.
Al met al een vreemd beeld. De Rijksdienst, die als kolonisator gezorgd heeft voor de
huisvesting van haar diensten in Dronten had met de overdracht van de houten
kantoorgebouwtjes en de barakken van het voormalige werkkamp in de lijn gewerkt van de
overdracht van de hallen op het terrein van de CW-CM. Wat de houten kantoorgebouwtjes
betreft is er weinig meer te herstellen, maar wat de barakken in het voormalig werkkamp
aangaat, moet het mogelijk zijn om alsnog tot overeenstemming te komen.

Spreekuur vroedvrouw
Vanaf woensdag 19 juni houdt zuster M.J. Rijs, die zich als vroedvrouw in Dronten heeft
gevestigd, spreekuur in de voormalige dokterskamer van het werkkamp Dronten.

Conceft in Ankerstraat
De Ankerstraat en enkele omliggende straten zijn deze week het toneel van het
openluchtconceft dat de algemene muziekvereniging "Eendracht" uit Dronten geeft. Eerder trad
"Eendracht" met succes op in andere delen van Dronten.

Markten in Bidinghuizen en Swifterbant
B. en W. van Dronten gaan een onderzoek instellen in hoeverre het mogelijk is om zowel in
Biddinghuizen als in Swifterbant te komen tot min of meer geregelde marktjes. Inmiddels zijn
bij de gemeente verzoeken binnengekomen om standplaatsen in beide dorpen te verlenen. B.
en W. zal aan deze vezoeken voldoen. In Biddinghuizen wordt nu al op beperkte schaal markt
gehouden op Het Plein. Er is daar ruimte genoeg om de markt een uitbreiding te doen
ondergaan. De plaats voor een geregelde markt in Swifterbant zal nog wel een punt van nader
overleg worden.

De Flevolander 25 en 27 juni t974 (week 26)

Diploma CHLS
Aan de 58 van de 62leerlingen van de CHLS aan de Drieslag in Dronten kon afgelopen week
het diploma worden uitgereikt. Van de 58 geslaagden gaan er L7 hun studie aan de CHLS
voortzetten teneinde het lerarendiploma te behalen. Er was algemeen vreugde bij het bestuur,
staf en leerlingen van de Hogere Landbouwschool over de behaalde resultaten.



Hoogtepunten aan het eind van het schooljaar: de diploma-uitreiking door directeur ir. H. van
Harten met een karaKeftrek van iedere geslaagde, de aankondiging van uitbreiding van de
school door de voozitter van de CHLS de heer Zijlstra en het reeds gehouden floepfeest,
waaraan -ook al traditioneel- veel water te pas kwam. In zijn toespraak tot de geslaagde
leerlingen zei directeur Van Haften, dat het diploma gezien moet worden als een
"toegangsbewijs tot deelname aan het maatschappelijk leven; de opleiding hier bedoelde je op
die deelname voor te bereiden".

Bevorderi ng i nd ustrievestig i ng
B. en W. van Dronten gaan de gemeenteraad voorstellen maatregelen ten behoeve van
industrievestiging goed te keuren. De v'rjf aangekondigde maatregelen zijn: een brief aan de
staatssecretaris van economische zaken met het vezoek een zekere stimulering van
bedrijfsvestigingen in Dronten mogelijk te maken, een verlaging van de canon bij uitgifte in
erfpacht van 2 en in sommige gevallen van 3 pct, de bouw van wisselhallen, een studie inzake
het instellen van een gemeentelijk of particutier industrialisatiefonds en het aantrekken van een
acquisiteur.

.- Scholengemeenschap Dronten
"We moeten op deze manier doorgaan. We zijn met de Scholengemeenschap voor lto/hno de
richting van de middenschool ingeslagen" aldus burgemeester mr. E.P. van Veldhuizen tijdens
de diploma-uitreiking aan de geslaagde leerlingen van de Dronter scholengemeenschap. En
daarmee had Dronten dan een landelijke primeur, want het was voor het eerst dat diploma's
voor een 4-jarige cursus aan een scholengemeenschap werden uitgereikt.

Aankleden molensteen
Een eerste stap ter verbetering van de inrichting van het grote plein voor "de Meerpaal" wordt
gezet. Het is de bedoeling het terrein rond de op 3 januari 1972 door de bevolking van de
gemeente Fijnaart en Heijningen aan Dronten aangeboden molensteen af te werken door plaat-
sing van banken en enige bloemschalen. De kosten van het maken van de sierbestrating
bedragen circa f.2.000,00.

Groenschets Dronten- Noord
Een deel van de bewoners van Morinel en Oeverloper voelt eigenlijk niet zoveel voor een

.* zogenaamd trapveldje, een grasterrein waar de oudere jeugd (tot ongeveer 14 jaar) kan
spelen. Gaat dat veldje er al komen, dan zeker niet op de plaats zoals die was gesitueerd door
de afdeling plantsoenen van de gemeente. Over een alternatieve oplossing in de vorm van een
"rommelweide", die meer westwaafts gesitueerd dient te worden, zal de afdeling zich nu
buigen.


