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INLEIDING
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijke
nieuws uit de Flevolander-edities van het derde kwartaal 1974.
Hopelijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te
brengen van familieleden, vrienden, buren en kennissen.
De dcnateursbijdrage bedraagt minimaal f 10,= per jaar voor
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DE FLEVOLANDER 2 EN 4 JULr L974 (WEEK 27)

Voorbereidingen plan De Fazant
De Dronter raad heeft inzake de groei van Dronten afgelopen week een belangrijke
beslissing genomen. B. en W. werd namelijk opgedragen te beginnen met het treffen
van voorbereidingen van het plan De Fazant in Dronten. Wel drong de raad er op
aan, dat het nog niet tot enige uitvoerende werkzaamheden mocht komen, maar met
het besluit om voorbereidingen te treffen voor een continuering van de woningbouw
in de gemeente, is de raad vooruitgelopen op de nota "Ruimte voor groei?". Met het
besluit voorkomt de gemeenteraad in ieder geval, dat er een groot gat in de
woningbouw ontstaat. De diverse fracties benadrukten de belangrijkheid van de
continuering van de woningbouw, hoewel er restricties werden gemaakt. De heer
Van Kuik (PAK) stelde, dat het tempo van de bouw door de raad bepaald dient te
worden. Ook vroeg hij alle aandacht voor de positie van de volkstuinders, wier
complex aan de Fazantendreef is gevestigd. Verder drong hij aan op een inspraak-
procedure zoals dat met het plan De Boeg het geval is geweest.
De heer Westerdijk (WD) verklaarde grote moeite te hebben met de te nemen
besluiten vooruitlopend op de aangekondigde nota "Ruimte voor groei?". Zijn fractie
wil er de nadrukkelijke voorwaarde aan verbinden dat, mocht de werkgelegenheid
achter blijven bij de verwachting en niet in relatie staat tot het aantal gebouwde of te
bouwen woningen, ook onmiddellijk de woningbouw moet worden afgeremd, tenzij
duidelijk gemaakt kan worden dat dit om andere dan voornoemde reden ongewenst
is.

Nieuwe wijk voor Swifterbant
De Woningbouwvereniging Oost-Flevoland heeft aan de gemeente vezocht
geldelijke steun te verlenen ten behoeve van het verkrijgen van bouwterreinen en
ten behoeve van de bouw en exploitatie van 50 woningwetwoningen te Swifterbant
in de nieuwe wijk "Gildenallee". De huur van de te bouwen woningen zal naar
verwachting bij de aanvang van de bewoning tenminste f .247,00 en maximaal
f .279,00 per maand bedragen. De woningen zullen worden gebouwd door Holborn
Lelystad.

Koolzaadoogst
Onder niet zo goede weersomstandigheden is de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders afgelopen week gestaft met de oogst van het koolzaad. De
komende weken zal de RIJP zo'n 5.400 ha oogsten in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland. Koolzaad is een plant uit de familie der Crusiferae, oftewel de
kruisbloemigen. De plant wordt geteeld om z'n zaad en de daarin aanwezige olie. Het
zogenaamde afual wordt onder de naam raapkoek gebruikt als voeding voor dieren.
De raapolie wordt o.a. voor de fabricage van margarine gebruikt. Eén hectare
koolzaad levert zo'n 1.000 liter olie op.

Plan "De Ketting" in Dronten, 2e fase
Binnen niet al te lange tijd zijn plannen te verwachten voor de tweede fase van het
woningbouwplan De Ketting in Dronten. Deze fase bestaat uit totaal 60 woningen,
waarvan 40 te bouwen door projectontwikkelaars, waarbij de woningbouw
gecombineerd wordt met het creëren van werkgelegenheid. Hierbij wordt gedacht
aan een industriehal elders in Dronten.



DE FLEVOLANDER 9 EN 11 JULr 1974 (WEEK 28)

Nieuwbouw SSKW
Het bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk heeft besloten in Dronten een
permanente jeugdruimte te bouwen. Een bouwcommissie is reeds gevormd en B. en
W. van de gemeente Dronten hebben een verzoek ontvangen om aan de SSKW een
terrein voor nieuwbouw aan te wijzen. De Stichting heeft overeenstemming bereikt
met de Rijksdienst voor de Ilsselmeerpolders over de huur van een tweede houten
barak. Het is de bedoeling dat in de nieuwe barak, die eerst grondig zal moeten
worden verbouwd, de peuterspeelzaal -nu nog gehuisvest in de Kuilzaal van "de
Ark"- een plaatsje krijgt. De bouwcommissie die is gevormd bestaat uit de heer J. P.

Suidgeest uit Biddinghuizen (oud-voorzitter van SSKW), de heer H. Tolsma
(voorzitter SSKW), de heer S. A. van der Sluis fieugdwerkleider in Dronten), de heer
A. Schrijver (klubhuisoverlegorgaan Dronten), de heer J. Bruinsma (Jongeren 19NU)
en mevrouw H. Leertouwer.

Iepziekte
Meerdere malen bereikte de redactie van "De Flevolander" de vraag of de iepziekte
ook in Flevoland voorkomt. Dit naar aanleiding van een artikel in "CultuurfUp",
personeelsorgaan van de RIIP. Het antwoord van de heer Schotveld van de
Rijksdienst: "De welhaast niet effectief te bestrijden iepziekte komt ook in Flevoland
voor. De ziekte aan de iepen komt echter in geringe mate voor in de polder". De
zieKe blijkt moeilijk te bestrijden en vooral in Flevoland, waar zeer veel iepen
voorkomen, is de bestr'rjding noodzakelijk. De enige bestrijdingsmethode is
vooralsnog het kappen en verbranden van de bomen. Het is erg moeilijk de ziekte
onder controle te houden en de bestrijding blijkt dan ook altijd erg curatief. Het
kappen van de bomen is geen bevredigende oplossing.

Pleintje Lucernehof Biddinghuizen
In totaal 18 bomen zullen het pleintje bij de Lucernehof gezellig moeten maken. Het
pleintje, een verhard terrein, wordt veel gebruikt als voetbalterreintje en de
gemeente is voornemens hier een eind aan te maken door het planten van bomen.
De kleuters kunnen er dan ongehinderd spelen en bovendien wordt één en ander
fraaier. Overigens krijgt de gemeenteraad nog de gelegenheid de plannen van B. en
W. te honoreren met'Ja" of "nee".

Bank rond molensteen
De bank die rond de molensteen op het plein voor de Meerpaal wordt geplaatst,
krijgt de vorm van de gemeente. De molensteen, die in het midden staat, gaat -
symbolisch- de kern Dronten voorstellen. Twee bloembakken vormen de kernen
Biddinghuizen en Swifterbant. Centraal in deze bank ligt de molensteen, door de
Brabantse gemeente Fijnaart en Heijningen geschonken aan de gemeente Dronten
op 3 januari L972 toen Dronten gemeente werd en de burgemeester van deze
Brabantse gemeente werd geïnstalleerd tot burgemeester van Dronten. In de
molensteen bevindt zich een gat, waar in vroeger tijden een as in draaide. In het gat
in de steen zal ook nu weer een as worden geplaatst, waarop de bezoeker kan
aflezen hoe hoog het water vroeger in dit toen nog lJsselmeer stond.



DE FLEVOLANDER 16 JULr 1974 (WEEK 29)

Plan centrum Dronten 2000
De Winkeliersvereniging Dronten heeft onder de naam "Plan Dronten 2000" plannen
op tafel gelegd voor een "herstructurering" van het (winkel)centrum van Dronten. De
plannen, die inmiddels zijn voorgelegd aan het college van B. en W., behelzen het
aantrekkelijker maken van het centrum. De winkeliersvereniging stelt in haar
plannen, dat onderzocht dient te worden in hoeverre een overdekt invulplan voor het
centrum van Dronten voor de verdere toekomst is te realiseren. Met andere
woorden, een opnieuw opgezet bestemmingsplan. Hierbij dient, aldus de vereniging,
te worden aangegeven welke delen definitief ingevuld en gerealiseerd worden bij
bijvoorbeeld 10.000, 15.000 en 20.000 inwoners. De Winkeliersvereniging beoogt
met de gepubliceerde een tot in de détails uitgewerkt plan op tafel te komen, maar
wil op deze wijze een wezenlijke bijdrage leveren om een gesprek over de
centrumproblematiek in Dronten op gang te laten komen. Er is inmiddels gepleit voor
een gespreksgroep, waarin veftegenwoordigers van verschillende lagen van de
bevolking (ondernemer/ consument) zitting in moeten hebben. Stichting Welzijn en
de Vereniging voor Dorpsbelangen Dronten zouden evenals de gemeente en de
Winkeliersvereniging, zitting moeten hebben in deze gespreksgroep.
De plannen van de Winkeliersvereniging zijn een eerste initiatief. Verschillende
ooaaken waren voor de vereniging de aanleiding om met een aantal ideeën te
komen om naar aanleiding daarvan te bezien of het gewenst is voorlopig bepaalde
maatregelen te treffen. De winkeliers deden tijdens een gesprek met een delegatie
van de gemeente een aantal suggesties, zoals bijv., dat er rekening dient te worden
gehouden met de komst van een Hema, Vendex of iets dergelijks op het terrein
tussen de Meerpaal en (de toenmalige disco) Moby Dick. Verder dat tussen de
winkels weerszijden van Het Ruim en de bibliotheek alvast een aanvang gemaakt kan
worden met de invulling van het overdekte centrumplein. Ook moet de mogelijkheid
blijven, dat op dit overdekte winkelcentrum nog een groot pand -eventueel met
kleinere winkeleenheden- aansluiting kan krijgen in de hoek bibliotheek en de winkel
van Oudshoorn (nu Wibra). De bestaande winkels aan De Rede en de geplande
winkels onder de paalwoningen dienen eveneens in het overdekte winkelcentrumplan
opgenomen te worden. Voorts wordt de suggestie gedaan om tussen de
paalwoningen en de weg op De Rede meer groen en speelplaatsen aan te brengen.
Alle winkeliers aan De Rede zouden verzocht moeten worden om in de toekomst af
te zien van het plaatsen van emballage achter hun winkelpanden. Naast het
politiebureau en de telefooncentrale dient terrein te worden gereserveerd voor
grotere winkeleenheden of kantoren. De plaats van het te bouwen gemeentehuis op
De Rede kan zijn of direct oostelijk of direct westelijk van De Schans. Indien voor het
oostelijke gedeelte wordt gekozen, dan dient het plan hiervoor betrokken te worden
bij de plannen van het overdekte winkelcentrum.

DE FLEVOLANDER 18 EN 22JULI L974 (WEEK 30)

Jeugd binnen, markt buiten
De talrijke vakantiegangers, die woensdagmorgen naar Dronten kwamen en dachten
op deze regenachtige vakantiedag terecht te kunnen op de unieke overdekte
weekmarkt van Dronten in het gemeenschapscentrum "de Meerpaal" zijn bedrogen
uitgekomen.



De marktkooplieden hadden hun kraampjes buiten op de parkeerplaats opgesteld,
want de Dronter jeugd heeft bezit genomen van het gemeenschaps-centrum. Dat
betekende dat enige honderden kinderen die ochtend in het theater genoten van het
optreden van clowns en dat gaat er altijd wel in. De theatervoorstelling was een
onderdeel van de vakantiespelweken, waarbij nagenoeg iedere dag een andere
attractie op het programma staat.

Regen in juni
In juni hebben Biddinghuizen en omgeving en Lelystad de meeste regen gekregen;
de gemiddelde neerslag bedroeg 54,5 mm, zo'n 20 mm meer dan in juni van het jaar
daaruoor. De meeste mm's werden gemeten aan de Oldebroekerweg; maar liefst 72
mm met als absolute topper 20 mm op 17 juni.

Uitbreiding Hogere Landbouwschool
De CHLS in Dronten heeft uitbreidingsplannen. Bestuur en directie van de school zijn
van mening dat een stilstand een achterstand in het huidig onderwijs ten gevolge
heeft en daarom heeft men een eisenpakket op tafel gelegd teneinde mee inhoud te
geven aan de gedachten zoals die rondom het hoger beroepsondenruijs in het
algemeen waren ontwikkeld. Dat betekent o.a. een uitbreiding van het
opleidingpakket en -daaruit voortvloeiend- een uitbreiding van de school.

Onderzoek CIMK inzake koopgedrag
Uit door het CIMK op uitnodiging van de Drontense Winkeliersvereniging verzamelde
gegevens blijkt, dat Kampen voor de Drontenaar de favoriete plaats is om buiten de
gemeente te gaan winkelen. Kampen staat met 61% ver aan de kop. Zwolle kwam
als tweede uit de bus met t9o/o. Emmeloord derde met 5% en Elburg en Hardenruijk
beiden met 2%. Van de Drontenaren koopt 73o/o artikelen in de voedings- en genots-
middelensector in Dronten zelf, In de sector duuzame en overige artikelen koopt
52o/o vàn de Drontenaren in Dronten.

Slachtoffers bij gasexplosie
Lekkage in de gasleidingen is de oorzaak geweest van de gasontploffing, die
afgelopen week in het bungalowpark Bremerberg het leven heeft gekost aan twee
vakantiegangers. Tien andere personen moesten met venvondingen naar
ziekenhuizen in Zwolle en Wageningen worden overgebracht. Op het moment van de
ontploffing bevonden zich zeker duizend vakantiegangers op de buitenplaats
Bremerberg. Zij bewoonden de vakantiebungalows, die door exploitatie Maatschappij
Flakkee zijn gebouwd. De slachtoffers moesten onder het puin vandaan worden ge-
haald, hetgeen met de grootste voorzichtigheid diende te geschieden. De rijkspolitie
zette de wegen af om de vele ambulances vrije doortocht naar ziekenhuizen te
verlenen. Op het terrein van de ramp was als één van de eersten aanwezig loco-
burgemeester de heer J. Witteveen, die later ook de onderzoekcommissie
begeleidde.

DE FLEVOLANDER 25 EN 30 JULI L974 (WEEK 31)

Binnenvaaftuigen
Een kleine twintig binnenvaaftuigen heeft het anker uitgeworpen nabij de
Elburgerbrug om er de vakantie door te brengen.



Al enige jaren is het Veluwemeer een geliefd oord van vakantiehoudende
schippersgezinnen. Nabij de brug vindt men behalve water een prachtig terrein, waar
het goed voetballen is en een strand waar de schipperskinderen zich best vermaken.

BiZa en verlaging canon
Binnenlandse Zaken heeft het gemeentebestuur van Dronten om nadere informatie
gevraagd naar aanleiding van de verlaging van de erfpachtcanon van 2o/o beneden
de normale erfpachtcanon. Het gemeentebestuur gaat zich nader beraden en zal
Binnenlandse Zaken wijzen op de bijzondere situatie in de gemeente Dronten,
waarbij verlaging van de erfpachtcanon stimulerend zou kunnen werken voor
industrievestiging.

Voorlichting over groeinota
De binnenkoft te verschijnen groeinota van de gemeente Dronten zal uitvoerig onder
de aandacht van de inwoners worden gebracht. Het ligt in de bedoeling, dat de
Verenigingen voor Dorpsbelangen in de maand september in de drie woonkernen
voorlichtingsbijeenkomsten houden. De gemeente zal vervolgens een discussie-
avond beleggen in "de Meerpaal", waarna de behandeling van de nota in de maand
november in de gemeenteraad zal volgen.

Regen veÉraagt oogst
De oogstwerkzaamheden in de lJsselmeerpolders komen op gang. Het wachten is
evenwel op eter weer om de oogst binnen te kunnen halen. De regen was er vorige
week oorzaak van dat voor de zoveelste keer de machines onaangeroerd bleven. Zo
ook de gigantische combines van de Rijksdienst, die voor toeristen een ware attractie
zi1n.

Vlod
De Vereniging Lokale Omroep Dronten heeft van minister Van Doorn van CRM
toestemming gekregen om te beginnen met experimentele kabelomroep. Het
experiment duurt twee jaar. In die tijd mogen de lokale radio- en televisie-
programma's maar drie en een half uur per week vergen. Bovendien mogen de
programma's van de binnenlandse omroep niet onderbroken worden en moeten de
programma's betrekking hebben op het gebied dat met de uitzending wordt bereikt.
In Dronten is door de Vlod intussen op 29 mei een experimentele televisie-uitzending
verzorgd. Op 26 september zal in Dronten de eerste officiële lokale tv-uitzending
plaatsvinden.

Spoft en spel in Swifterbant
De spott- en spelactiviteiten in de diverse woonwijken in Swifterbant zijn deze week
op De Greente afgesloten, Hoewel de weersomstandigheden niet bepaald hebben
meegewerkt en daardoor de belangstelling misschien iets beneden de veruuachtingen
is gebleven, kunnen de organisatoren van de Stichting Sociaal Cultureel Werk en de
Sportvereniging Swift op geslaagde evenementen terugblikken en kan men de sport-
en spelinstuiven het volgend jaar beslist herhalen.



DE FLEVOLANDER 6 AUGUSTUS L974 (WEEK 32)

Vragen raadslid over gasramp Bremerberg
De voozitter van de PAK-fraktie in de Dronter gemeenteraad, de heer W. Revet,
heeft aan de voorzitter van de raad schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van
de gasramp, die onlangs op de Buitenplaats Bremerberg heeft plaatsgevonden en die
het leven heeft gekost aan drie vakantÍegangers. De heer Revet stelde de volgende
vragen:
1. Is het juist, dat de oozaak van de gasramp te Bremerberg is gelegen in
"ondeugdelijke gasleidingen", zoals, volgens de pers, door de technische recherche
van de rijkspolitie zouzijn vastgesteld?
2. Indien dit bericht juist is moet dan ook worden aangenomen, dat de uitvoering
van bedoelde installatie is uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Hindenruet,
dan wel met de inhoud van artikel 146 van de gemeentelijke Bouwverordening?
3. Indien hierop bevestigend wordt geantwoord, kan het College van B. en W. dan
uiteenzetten op welke wijze controle op de deugdelijkheid van de installatie van de
zijde van bouwtoezicht heeft plaatsgevonden en waarom toen niet de
ondeugdelijkheid is geconstateerd?
4. Indien, naar de mening van Uw College, noch Hindenruet, noch Bouwverordening
van toepassing is en derhalve geen bouwvergunning is verstrekt, op welke wijze
denkt het College dan in de toekomst controle op de uituoering van dergelijke
installaties te doen geschieden, opdat optimale veiligheid voor de gebruikers bereikt
kan worden?

Regen
ïjdens de hevige onweersbuien zondagavond boven Flevoland is aan de Alikruikweg
maar liefst 55 mm regen gevallen. Ook aan de Wisentweg nabij Dronten was het
goed raak. Er werd maandagmorgen 51 en 32,5 mm afgetapt.

OnWangst Ierse bejaarden
Het was stralend weer toen vorige week donderdagmiddag de bus met bejaarde
gasten uit Ulster het plein van de CHLS opdraaide. De Nederlandse driekleur
wapperde vrolijk in de wind en de "Klutentrappers" uit Swifterbant speelden een
welkomstmars. Al in de bus werd de lerse groep (37 dames en 3 heren) aangestoken
door de pittige marsmuziek, want zonder uitzondering kwamen ze wuivend en
dansend uit de bus en ieder die klaar stond om ze te ontvangen vond het jammer,
dat niet heel Flevoland getuige was van zoveel enthousiasme. Een welkomstwoord
werd gesproken door mevrouw W. van Tooren, algemeen coördinatrice van de
actiegroep die dit bezoek van Noord-Ieren aan de polder heeft mogelijk gemaakt, die
onder meer zei, dat ze de school niet moesten beschouwen als een eerste klas hotel,
maar dat ze wel hoopte, dat ze een eerste klas vakantie in Flevoland zouden
doorbrengen. De gasten kregen een zeer verzorgd uitgevoerd programma met een
"welcome Ulster in Flevoland". Vrijdag was een rustdag en zaterdag werden de
gasten in Lelystad ontvangen, met onder meer een bezoek aan de Flevo Centrale en
aan het winkelcentrum. Zondag werden kerkdiensten in Dronten bijgewoond en
maandagavond werd de Ierse gasten in de CHLS een gezellige avond aangeboden,
waarbij onder meer voor muziek was gezorgd en "de Meerpaal-film" werd veftoond.



DE FLEVOLANDER 8 AUGUSTUS 1974 (WEEK 33)

Discussiestuk "Ruimte voor groei?"
De discussienota "Ruimte voor groei?" is verschenenl In een 85 pagina's tellend
rapport en voorzien van talrijke bijlagen en tekeningen, is gepoogd een balans en
advies voor het toekomstbeleid van de gemeente Dronten op te stellen. Een
populaire uitgave van het rapport zal een grote verspreiding krijgen en voordat de
nota in de nieuwe gemeenteraad aan de orde zal komen , zal er in alle drie
woonkernen van de gemeente ruim over gediscussieerd worden. Het gemeente-
bestuur van Dronten zal bij de organisatie van voorlichtings- en discussieavonden
nauw samenwerken met de Federatie van Dorpsbelangen.
Twee en een half jaar nadat de gemeente werd ingesteld, is het goed een
tussentijdse balans op te maken wat betreft de plaats gehad hebbende woningbouw.
Dit was volgens B. en W. in de nota van belang voor de vraag of, en zo ja, hoe men
door wil gaan. Verder is dit noodzakelijk gelet op de capaciteit van de verschillende
bestemmingsplannen c.q. structuurplannen.

Inventarisatie
Door het Bureau voor ruimtelijke ordening en architectuur Kuiper Compagnons BV is
in nauwe samenwerking met de dienst van gemeentewerken een inventarisatie
gemaakt van hetgeen tot nu toe tot stand is gekomen en in hoeverre binnen de
structuur- en bestemmingsplannen nog ruimte voor verdere woningbouw mogelijk is.
Aan de hand van de gedachte woningbezetting en het aantal inwoners, dat in het
jaar 2000 volgens de tot nu toe gehanteerde cijfers in de gemeente zou kunnen
wonen, wordt nader berekend hoeveel woningen per jaar gebouwd zullen moeten
worden zowel in de totale gemeente als per kern.

Werkgelegenheid
Ook de werkgelegenheid wordt nader behandeld. Zulks om nader te kunnen
aangeven hoeveel arbeidsplaatsen jaarlijks gecreëerd moeten worden. In dit verband
is van belang, dat van de 64 ha industrieterrein, die de gemeente als niet uitgegeven
terrein van het Rijk heeft overgenomen, T,3 ha per jaar gemiddeld uitgegeven had
moeten worden. Aan nieuwe bedrijven werd echter vanaf 1972 maar 2,5 ha in totaal
en aan bestaande bedrijven ongeveer t ha uitgegeven. Gesteld moet dan ook
worden dat de industrialisatie buiten de van het Rijk overgenomen hallen, zonder
een premieregeling nauwelijks mogelijk blijkt.

Opvanggebied
Uit het rapport kan naar de mening van het College van B. en W. de verheugende
conclusie worden getrokken, dat de woningbouw het door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders in zijn rapport over de ontwikkeling van de toekomstige gemeente
Dronten aangegeven tempo heeft kunnen halen en iÀderdaad deze gemèeÀte in de
praktijk een taak heeft toegewezen gekregen als opvanggebied voor het overyolle
westen des lands. Dit moge blijken uit het feit dat 25o/o vàfi de bewoners van in L972
gereed gekomen woningwetwoningen in deze gemeente uit Amsterdam afkomstig is
en 40o/o uit de randstad in zijn geheel. Deze tendens zet zich voort in de aanvragen
om woningen welke nog in portefeuille zijn.



DE FLEVOLANDER 8 AUGUSTUS 1974 (WEEK 34)

Nota "Ruimte voor groei?"-2
B'tj het instellen van de gemeente Dronten per januari L972 was het aantal inwoners
ruim 13.000, waaruan ruim 3.000 buiten de kernen in het landelijk gebied woonden.
Daar er buiten de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant niet of nauwelijks
nog gebouwd zal worden, zal ook het aantal bewoners van het buitengebied
langzaam, onder invloed van de steeds doorzettende gezinsverdunning, afnemen.
Op basis van een woningbouwprogramma voor de gehele gemeente van 310
woningen per jaar, te bouwen door de woningbouwvereniging in de sociale sector
160, door pafticulieren 100 en aangevuld met beleggerswoningen van 50, kan ten
aanzien van het aantal inwoners de volgende prognose worden gemaakt:
31 december 1975: 16.270;31 december 1980: 20.460;31 december 1985: 24.480;
31 december 1990: 28.45A;31 december 1995: 32.650; 31 december 2000: 36.720.

Verdeling
Op basis van de voor de drie kernen opgestelde structuurplannen zou de verdeling
van de woningbouw per jaar als volgt kunnen zijn: sociale woningbouw: Dronten 90,
Biddinghuizen en Swifterbant ieder 35; particuliere woningbouw: Dronten 60,
Biddinghuizen en Swifterbant ieder 20; (eventuele) beleggerswoningen: Dronten 30
en Biddinghuizen en Swifterbant ieder 10. Algeheel: Dronten 180, Biddinghuizen 65,
Swifterbant 65, totaal 310.

Pendelgegevens
Het Gewestelíjk Arbeidsbureau heeft de volgende pendelgegevens bekendgemaakt.
Hoewel sprake is van een momentopname, wordt dit toch wel van belang geacht. De
inkomende pendel is: mannen 680, vrouwen 33, totaal 713. Uitgaande pendel: 709
mannen en 86 vrouwen, totaal 795. De arbeidsreserue bedroeg op dat moment 44
mannen en 16 vrouwen (plm. L,60/o van de beroepsbevolking), hetgeen duidelijk
lager was dan het landelijk gemiddelde. De geregistreerde vraag naar werknemers
was 37 mannen en 13 vrouwen. Gezien deze laatste cijfers mag de werkgelegenheid
niet verontrustend worden genoemd.

Volkstuinen
Naar de mening van B. en W. zullen volkstuinen in Dronten niet zoals elders de
functie van familietuin gaan vervullen. Dergelijke tuinen met bloemen, huisjes e.d.
ziet men wel rond de grotere steden, waar veel mensen geen m2 privé-grond bij hun
woning hebben. In Dronten, met nagenoeg uitsluitend ééngezinswoningen met vóór-
en achteftuin is deze behoefte duidelijk kleiner. De volkstuin wordt vrijwel alleen als
groentetuin gezien. Tijdens enkele gesprekken met het bestuur van de
volkstuinvereniging is gebleken dat er thans nog geen behoefte bestaat aan huisjes
op de tuinen of andere voorzieningen.

Eindconclusie
B. en W. menen, mede na lezing van het rapport, dat zij de bevolking en de
gemeenteraad, als het die bevolking vertegenwoordigend hoofdbestuursorgaan van
de gemeente, moeten aanraden het vóór de gemeentewording bepaalde en
sindsdien gevoerde beleid voort te zetten.
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Gemeentelijk bosplan voor kern Dronten
In en rond de kern Dronten ligt verspreid op tal van terreinen een opperulak bos van
t25,64 ha. Het Wisentbos -speciaal als dorpsbos aangelegd- met een opperulak van
65 ha en een bosstrook gelegen tussen de Dronterueg en De Lage Vaart ten westen
van de Riettocht zijn hier niet bijgeteld. Ruim 16 ha is in beheer bij de Dienst der
Domeinen en de Dienst der Zuiderzeewerken en de resterende opperulakte is in
beheer bij de gemeente Dronten. Hieruan ligt 85 ha of haast 79o/o op terreinen
bestemd voor openbaar groen, bos, recreatie of dergelijke en bijna 22o/o op terreinen
bestemd voor woningbouw, industrie of bijzondere doeleinden. De 85 ha bos kunnen
voor wat het bestemmingsplan betreft volledig gehandhaafd blijven en worden dus
niet bedreigd door de woningbouw, industrie of dergelijke. Hoewel een verkaveling
van de resterende 24,5 ha nog niet bekend is, kan wanneer dit te zijner tijd aan de
orde komt met de bestaande houtopstanden rekening worden gehouden, zoals bijv.
reeds het geval is geweest bij het vastgestelde plan De Ketting, waar een groot
gedeelte van het bos binnen het plan gespaard kon worden. In de bebouwing
kunnen dergelijke plukken bos een grote waarde krijgen in het gehele woonmilieu.
De buurt wordt er al direct wat door aangekleed, terwijl de schermfunctie, de
uitloop- en speelfunctie ook belangrijk zijn.

Samenwerkingscollege
De fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Dronten
veftegenwoordigd hebben weliswaar vele uren vergaderd, maar zijn uiteindelijk toch
tot het verstandige besluit gekomen, dat er in Dronten een samenwerkingscollege
komt. Vóór de verkiezingen -toen de strijd aan alle kanten oplaaide- had het er even
de schijn van, dat het in Dronten wel eens op een programcollege zou kunnen
uitdraaien met als consequentie, dat een deel van de raad geen veftegenwoordiging
in het college van B. en W. zou vinden. Zover is het niet gekomen. Na enige
marathonzittingen hebben alle fracties zich achter het conceptbeleidsprogramma
gestel, waarbij toch niet aan de indruk kan worden ontkomen, dat met name de WD
nogal wat water bij de wijn heeft moeten doen om mede zitting in het college te
kunnen nemen. We krijgen nu in Dronten de situatie van een afspiegelingscollege
met een beleidsprogram, tenminste als de achterban van de politieke partijen
akkoord gaan met de bereikte overeenstemming van de overlegdelegaties.

PAK- leden a kkoord met conceptbeleidsp rog ra m ma.
De leden van het PAK-Dronten hebben zich achter het conceptbeleidsprogramma
voor het nieuwe college van B. en W, geschaard. Een lichte achterdocht was bij een
aantal PAK-leden tegen het meegaan van de WD, Men vond dat de WD nogal op
wat punten overstag was gegaan gelet op het verkiezingsprogramma, de uitspraken
op verkiezingsbijeenkomsten en de opstelling van de gemeenteraadsleden van de
WD. De delegatiecommissie stelde evenwel dat bij samenwerking men niet uit mag
gaan van een licht wantrouwen tegenover welke paftner dan ook.

Ds. P. H. Borgers veÉrekt uit Dronten
Dominee Borgers neemt zondagavond in een kerkdienst in de Open Hof afscheid van
de Heruormde Gemeente in Dronten. Hij heeft een beroep in Drachten aangenomen,
na viereneenhalf jaar in Dronten te hebben gewerkt.
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Verkeer eist zware tol
Een ernstig verkeersongeval op de beruchte kruising nab'rj de Elburgerbrug over het
Veluwemeer heeft maandagavond aan drie mensen het leven gekost. Bij het ongeluk
waren geen getuigen aanwezig. Men vermoedt, dat één van de auto's in volle vaaft
het kruispunt is overgestoken. De klap tussen de beide auto's werd tot ver in de
omtrek gehoord.

Rij rustig
We zitten midden in de oogsttijd. Een drukte van belang op de landbouwbedrijven,
de onWangstplaatsen van graan en op de Flevolandse wegen! Iedereen doet
begrijpelijk z'n best de granen zo snel mogelijk van het land naar de silo's te
brengen. Het langzame landbouwverkeer (tractoren) mengt zich met het snelverkeer
op de wegen en dat heeft in voorgaande jaren vaak ongevallen veroorzaakt.
Bovendien zijn haast en vermoeidheid factoren, die ongelukken op de weg in de
hand werken. Vandaar de dringende oproep om vooral de komende weken extra
voorzichtig te zijn en met name bij het inhalen van het langzame landbouwverkeer
goed uit te kijken.

Landbouw stelt zich hard op
De leden van de Landbouw Maatschappij lJsselmeerpolders kring Oostelijk Flevoland,
bijeen in de Open Hof te Dronten, hebben een telegram gezonden aan de drie CLO's.
Inhoud van het telegram: "Boeren en tuinders in vergadering bijeen eisen onverkoft
inwilliging van de eisen, zoals die in Utrecht zijn vastgesteld". De algemeen vooaitter
van de LMIJ de heer l. Th. Keur, dÍe zich tijdens de zeer druk bezochte vergadering
in Dronten strijdvaardig had opgesteld, verklaarde verheugd te zijn met het zenden
van het telegram. Minister Van der Stee werd een politieke landbouwminister
genoemd, en afgeschilderd als een zwakke minister, waarmee men in landbouw-
kringen niet gelukkig is. "Maar wie zijn wij om een minister de laan uit te sturen",
aldus de heer Keur, die ook bereid was een suggestie van een van de jongeren uit de
LMIJ over te nemen, namelijk indien de minister niet aan de minimum eisen
tegemoet komt, het overleg met de minister op ter schorten.

Oppasdienst Swifterbant
Op veler verzoek probeert de Vrouwendienstgroep, onderdeel van Dorpsbelang
Swifterbant, een oppascentrale van de grond te krijgen in Swifterbant. Op deze
manier kunnen ouders die nooit oppas kunnen krijgen, ook eens een avondje uit en
bovendien kunnen de jongelui van 16 jaar en ouder eens een extra zakcent
verdienen , zodat het mes aan twee kanten snijdt. officieel start de oppas op 1

september. Omdat alle begin nu eenmaal moeilijk is willen de organisatoren graag de
beschikking hebben overjongelui van 16 jaar en ouder. Studeren en oppassen kan
heel goed samengaan, zo redeneren de organisatoren.

HLS'ers verschonen zandbakken
In het kader van de kennismakingsactie tussen de nieuwe leerlingen van de CHLS en
de bevolking van Dronten, gaan de nieuwe studenten deze week aan een
grootscheepse "zandbakkenactie" beginnen. De diverse buurtbewoners worden
opgeroepen voor het goede contact en als blijk van waardering een verfrissing aan
de harde werkers aan te bieden.
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BAS Biddinghuizen bestaat 10 jaar
"Het is een grote verdienste van BAS dat verhoudingsgew'rjs zoveel mensen hier aan
het spoften zijn. Van de ruim 3000 inwoners van Biddinghuizen zijn er nu al 1050 lid.
We zitten daarmee heel hoog boven het landelijk gemiddelde". De heer J. Alting,
voorzitter van de jubilerende Biddinghuizer Algemene Sportvereniging is duidelijk
tevreden over "zijn" BAS. Hij noemt de sfeer bij BAS goed, de verhouding geweldig.
BAS hoort thuis in Biddinghuizen. Men zou er niet meer zonder kunnen.

Schooladvies- en begeleidingswerk in Dronten
In het kader van een onderzoek naar de mogelijkheden om met anderen tot een
gemeenschappelijke opzet voor het schooladvies- en begeleidingswerk voor de
toekomst te komen, zijn er begin 1974 oriënterende besprekingen geweest met de
gemeente NOP en het Openbaar Lichaam "ZIJP". Deze oriënterende besprekingen
zijn in april in een stroomversnelling geraakt vanwege de omstandigheid dat aan de
SABD van de gemeente NOP tijdens een overleg met het ministerie van ondennrijs en
wetenschappen werd medegedeeld, dat bij een eventuele samenwerking NOP - ZnP
- Dronten op dit terrein er een reële kans zou bestaan op rijkssubsidie in 1975. Er is
inmiddels een rijkssubsidie aangevraagd en een ambtelijke werkgroep geformeerd,
die zich bezig houdt met de bestuurlijke organisatie van het geheel.

Woningbouw aan De Baan in Biddinghuizen
Een team bestaande uit een vertegenwoordiging van gemeentewerken, de
stedenbouwkundige, de woningbouwvereniging en haar architect en de Werkgroep
Wonen in Biddinghuizen gaat werken aan het bestemmingsplan De Baan. De
werkwijze zal dezelfde zijn als het plan De Boeg in Dronten. Het team voor De Baan
gaat zich bezighouden met de capaciteit, mogelijk jaarprogramma, bosplan,
doelstellingen, waar komen de bewoners vandaan en hoe en waar zullen ze werken,
kortom een totaal programma van eisen voor de woningbouw in het plangebied voor
de jaren 1975 en t976.

Woningbouw aan De Ketting te Dronten
De eerste vijf van in totaal eenenveeftig woningen die aan De Ketting te Dronten in
opdracht van Projecta Utrecht worden gebouwd, bereikten vorige week hun hoogste
punt. Voor de bouwvakkers reden om de meidoorn in top te hangen. Begin maaft
volgend jaar hoopt men alle woningen opgeleverd te hebben. De eerste woningen
worden reeds in november van het lopende jaar opgeleverd.

Verkiezi ng wethouders gemeente Dronten
Met tien tegen vijf stemmen is de heer w. J. Twisk (CCP) gekozen als derde
wethouder in de gemeente Dronten. Op de WD kandidaat mevrouw H. J. D. A. Blink-
Koning werden vijf stemmen uitgebracht. De volle vijftien stemmen kregen de heer
J. Witteveen (CCP) en mevrouw H.C. de Visser - Kuipers (PAK). De uitslag van de
stemming was de climax van een vrij lang debat over de samenstelling van het
nieuwe college. Na de verkiezing van de drie wethouders stelde de WD geen
kandidatuur meer voor de algemeen plv. wethouderszetel. Met 12 stemmen voor en
drie blanco werd de heer F. D. van Kuik (PAK) voor deze functie gekozen.
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Positie raadsleden
Na installatie, eedaflegging, verkiezing van wethouders en nadat de fracties zich
hadden kunnen uitspreken over het concept beleidsprogramma Lg74 - 1978, hield
burgemeester mr. E.P. van Veldhuizen een toespraak tot de nieuwe raad van
Dronten.
Over het beleid van de raad zei hij: "Beleid zal er ook buiten het program gemaakt
moeten worden: ondenruijs, sport, jeugd, culturele aangelegenheden, de uitwerking
van de groeinota. Wie er induikt ontdekt een ontstellende hoeveelheid werk. Wie kln
dat waarmaken? Ik geloof niemand. Je kunt het met elkaar alleen zo goed mogelijk
proberen. Misschien moeten we vaker formeler als raad hardop denken. fens éen
avond besteden aan een open discussie, zonder agenda, zonder besluit, zodat er van
raad en bevolking gedachten en plannen inkomen en niet hoofdzakelijk vanuit
apparaat en college. Het zijn van een volksvertegenwoordiger is een taak die
organisch en functioneel volkomen met die van de beleidsbepalingen is verbonden,
Het zakelijk beste beleid verliest, door de bevolkinE niet gedragen, ziin recht. In
Dronten worden we geacht gemiddeld duizend personen te vertegenwoordigen. Naar
hen moeten we luisteren, hen horen, hun gedachten, ideeën en wensen vertalen en
in een beleid omzetten. En ook overbrengen en uitleggen wat aan plannen leeft bij
hen wier taak het is om in de ruimste zin in dienst van de maatschappij en overheíd
werkzaam te zijn. De spanning tussen de uitspraken dat de bevolking met een
minimum aan kennis en inzicht kan deelnemen aan de inspraak en dàt de kennis en
vaardigheden van de raadsleden sterk moeten worden verbeterd, die spanning kan
het raadslid helpen overbruggen. En ook die tussen "ze doen maar" en "ze móesten
er eens wat aan doen". Die "ze" moeten "we" worden. Pas dan functioneeft een
gemeenteraad. De bevolking moet zich in het plaatselijke bestuur kunnen herkennen,
moet dat bestuur ook dragen. Maar weer: hoe kan iemand dat waarmaken en weer:
hij kan dat niet. Maar men kan proberen toch een brug te zUn". Daarbij deed hij de
toezegging van secretaris, apparaat en voozitter de raadsleden alle hulp en steun te
zullen verlenen om hun functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De
burgemeester: "voor ons bent u lid van het hoogste besturende orgaan van onze
gemeente, hoe laag u zich slms gewaardeerd zult voelen. Voor onó bent u geen
lastige inwoning, maar vaste bewoner van het huis der gemeente. Geen vreémde,
lastige hindernis, die wij moeten nemen, maar een deel van ons bestel. Het zal in
deze raad wel eens drukkend zijn en wel eens leuk stormen. Ik hoop van ganser
hafte dat wij aan het eind van de nu beginnende periode weer met enige ioldoening
en dankbaarheid voor wat is gegeven werd te doen, terug mogen zien.
Op de ontoereikendheid van ons handelen en de onvolkomennliO van ons optreden
zullen wij bij ons werk dus bij herhaling stuiten. Ik hoop dat het ons vooral daar
gegeven mag zijn nieuwe kracht te vinden, iedereen naar zijn diepste geloof en
oveftuiging".
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Hoorzittingen over g roeinota
Na Biddinghuizen werden in Swifterbant en Dronten "hoorzittingen" gehouden over
!e.{oo1de gemeente uitgegeven nota "Ruimte voor groei?". Dà belaïgstelling in
Biddinghuizen viel al tegen (nog geen 2o/a vàt1de bevblking), in Swifteïbant was de



opkomst nog geringer (ongeveer 1oó), tenvijl vrijdagavond in Dronten nog geen één
procent van de inwoners het nodig achtte om mee te discussiëren over de nota. Een
teleurstellende gang van zaken. Burgemeester Van Veldhuizen weet de slechte
opkomst in een grotere plaats aan het grotere individualisme van de inwoner van
een grote plaats. Men is minder betrokken bij de gang van zaken. We moeten ons
dan ook de beperkingen van het oordeel van een kleine groep wel bewust zijn.
Hoewel het oordeel van degenen die aanwezig zijn natuurlijk van groot belang is, zal
de uiteindelijke beslissing toch door de raad genomen moeten worden. Overigens
lichtte de burgemeester toe, dat bij de oorspronkelijke drie redenen tot inpoldering
(beveiliging, verbeterde waterhuishouding en vermeerdering van landbouwgronden)
een vierde reden was gekomen n.l. die van meer leefruimte voor onze bevolking.
Meer woonruimte, maar ook meer recreatie ruimte. Weer werd het publiek de vraag
voorgelegd: "wat wilt u verder?". In samenwerking met de Federatie van
Dorpsbelangen organiseert de Stichting Welzijn de komende dagen in en om Dronten
gespreksgroepen over de Nota "Ruimte voor groei?",

Landbouwers de boer op
De landbouwers uit de NOP en Oostelijk Flevoland gaan de boer op. Tijdens een
protestactie in Lelystad, die een onderdeel vormt van acties die, door de COPA
uitgeroepen, in geheel Europa worden gehouden, gaan de landbouwers en tuinders
aandacht vragen voor hun problematiek. Men doet dat via een land- en
tuinbouwmarkt. Naar schatting 200 à 300 boeren uit de IJsselmeerpolders zullen
naar Lelystad komen. Rijkspolitie en burgerlijke autoriteiten hebben hun
medewerking toegezegd. Er wordt een file van 3 km met landbouwwagens verwacht.

Vredesweek
Dat wat verleden jaar tot het meest geslaagde onderdeel van de vredesweek
gerekend kon worden, moet dit jaar tot teleurstelling van velen worden afgelast.
Teveel tegenslagen maakten het de organisatoren onmogelijk de enorme organisatie
die aan buuftgesprekken voorafgaat, rond te krijgen. De buurtgesprekken verleden
jaar hebben soms waardevolle blijvende contacten opgeleverd voor mensen die vlak
bii elkaar wonen en elkaar toch niet kennen. Zeker is dat de organisatoren van de
Vredesweek stellig van plan zijn, volgend jaar alles op alles te zetten om dan de
buurtgesprekken wel weer doorgang te doen vinden.

Philadelphia Zeskamp in De Meerpaal
Zelden hebben we een zeskamp met zoveel plezier zien spelen, zelden hebben we
een dergelijk enthousiast publiek gezien. De Meerpaal was herschapen in een arena
met rondom tribunes, die waren bezet door drieduizend toeschouwers. Om de eer en
de prijzen streden de teams uit Den Helder, ommen, Veenendaal, Dordrecht,
Middelburg en Dokkum onder leiding van o.a. Ard Schenk, Jan Bols, Sippie Tichelaar,
Dick Passchier en André van Duin.



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

8251 AH Dronten
Tel.: 0321-312638

Rekeningnummer Rabobank:
3481.94.404

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.

BESTUU RSSAMENSTELLING:
Jan Griede (voorzitter), Eric Eggermont (secretaris), André van Beveren
(penningmeester), Coos in 't Veld (2e voorzitter) en de leden Anneke
Kleefstra en Henk van den Brink.

HOE WORDT U VRTEND(IN) VAN DE ST|CHTING?
a. door het beschikbaar stellen / in bruikleen geven van krantenknipsels,

fotos, dia's, films en alle andere dienstige zaken;
b. door donateur te worden (particulieren f 10,= per jaar, bedrijven en

instellingen f 50,= per jaar);
c. door een éénmalige bijdrage;
d. door sponsoring van de uitgave van een kwartaalbulletin.

Wilt u donateur worden? Vul dan onderstaande strook in, knip deze af en stuur
deze naar het secretariaat. Wij nemen dan contact met u op.

Ondergetekende :

straat / huisnummer:

postcode / woonplaats :

wenst donateur te worden van de Stichting geschiedschrijving in de

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

éenmalige financiële bijdrage beschikbaar te stellen van f

(handtekening)


