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DE FLEVOLANDER 1 EN 3 OKTOBER 1974 (WEEK 40)

Is er ruimte voor groei?
In de vergadering van november krijgt de gemeenteraad de taak de nota "Ruimte
voor groei?", zoals door het college van B. en W. ter discussie gesteld, te beoordelen.
Na de openbare discussiebijeenkomsten te Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten,
was er deze week in de Meerpaal een laatste hearing. Deze hearing was
voornamelijk bedoeld om verenigingen, stichtingen en andere instanties de
gelegenheid te geven met reacties te komen. Vooraf waren vele van die reacties aan
B. en W. toegezonden. Deze reacties waren, maar dat was wel te voorzien, zeer
uiteenlopend van 'Dronten moet verder groeien'tot'Dronten moet beslist niet verder
groeien'. Naast lovende opmerkingen aan het adres van B. en W, over de publicatie
van de nota, ook kritische opmerkingen over ontbreken van bepaalde facetten, die
toch met eventuele groei in verband gebracht moeten worden.
Totaal waren er een kleine 120 belangstellenden voor deze laatste hearing. Van
achter de tafel van het college van B. en W. werden diverse reacties beantwoord.
Daaftoe had het college de versterking ingeroepen van stedenbouwkundige Prof. ir.
J. J. van Tol, van de heer W. Revet, voorzitter van de Woningbouvwereniging, en de
heer F. J. van Veelen, directeur Gemeentewerken.
Een vraag van vele instanties was of een gemeente als Dronten zo nodig moest
groeien. In zijn inleiding was burgemeester Van Veldhuizen uitvoerig op deze
vraagstelling ingegaan. Hij stelde, dat er op dit ogenblik een duidelijke behoefte aan
groei is. Met de nota "Ruimte voor groei?" wil het college van B, en W. na 3 jaar
werken en 5 jaar planning met de bewoners van de gemeente Dronten bekijken of
men nog door moet gaan. Aan het Rijk is gevraagd naar de functie van Dronten in de
overloop. Toen Dronten nog onder de veilige vleugels van de Rijksdienst voor de
Ilsselmeerpolders vertoefde, werd Dronten in één adem met Lelystad en Almere
genoemd als het om de opvang van de overloop ging. Het Rijk heeft gesteld, dat
men wat betreft de positie van Dronten, graag eerst de mening van de bevolking wil
horen. Die mening heeft de bevolking nu via een vieftal hoorzittingen gegeven. De
gemeenteraad gaat zich nu bezighouden met de vraag: "is er in Dronten ruimte voor
groei?".

Eerste lustrum Stichting Welzijn
De Stichting Welzijn Oostelijk Flevoland bestaat vijf jaar. In die tijd is er veel werk
verricht om de doelstellingen te realiseren. Ondanks de vele moeilijkheden heeft het
werk van de Stichting veel vruchten afgeworpen. Veel heeft men te danken aan de
opbouwconsulente, mejuffrouw Greet Hettinga. Op 1 oktober 1969 trad zij in dienst
van de Stichting en sinds die datum is zij in vele opzichten het gezicht, dat weldra bij
vele polderbewoners bekendheid kreeg. Haar taak omvat concreet: het helpen en
goed laten functioneren van mensen, groepen en verenigingen in een zo goed
mogelijk leefklimaat. Het eerste lustrum van de Stichting werd "gevierd" met een
open huis in het kantoor aan De Rede, die druk bezocht werd.

DE FLEVOLANDER 8 - 15 OKTOBER L974 (WEEK 41)

Appels plukken voor Honduras
Op het fruitbedrijf van de heer J. R. Boot aan de Roodbeenweg ontplooide zich een
bijzonder goed initiatief. De appelplukkers (sters) op dit bedrijf stonden het geld dat



ze verdienden met een ochtend plukken af, om via het Rode Kruis over te maken aan
de mensen die zo zwaar getroffen z'rjn door de overstromingsramp in Honduras. Een
spontaan gebaar, waarvan deze werkers in de fruitbedrijven hopen, dat hun
voorbeeld veel navolging zal vinden.

Exploitatie Flevohof moeilijk
"Flevohof is moeilijk te exploiteren: inflatie en stijging van de loonkosten enerzijds en
de onberekenbare factor van het aantal bezoekers anderzijds, maken een sluitende
begroting bijzonder moeilijk. Bovendien maakt de land- en tuinbouwproblematiek de
selfsupporting van het veeteelt-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijf op Flevohof het er
niet gemakkelijker op", aldus Flevohof voorzitter H. P. H. Waalkens tijdens een
inleiding voor leden van de Kamer van Koophandel van Overijssel, die op Flevohof
bijeen waren voor de najaarsvergadering.

Installatie Gezondheidsraad
Eén van de eerste besluiten, die de deze week geïnstalleerde Gezondheidsraad nam,
was het voorstel aan de gemeenteraad om de raad uit te breiden met een discipline
te weten die van tandheelkunde. De Gezondheidsraad schaarde zich achter een
voorstel van dien aard ingediend door de aftsen, de Stichting Gezinsverzorging, de
Stichting Kruiswerk en Fysiotherapeuten. Tot leden van het dagelijks bestuur van de
Gezondheidsraad werden gekozen dokter Th. van Dam uit Swifterbant en de heer W.
R. Donker uit Dronten. Eerstgenoemde werd tevens tot plaatsveruangend voorzitter
gekozen. De Gezondheidsraad wordt voorgezeten door wethouder W. J. Twisk.

Bouwplan Drontens centrum
De bebouwing hoek De Rede / De Schans in het centrum van Dronten kan opnieuw
een punt van discussie worden. Eind deze maand komt het college van B. en W. met
het voorstel in de gemeenteraad de grond te verkopen aan de heren Malestein en
Mulder. Na langdurig overleg en beraad, waarbij tenslotte nog naar een voor alle
partijen aanvaardbaar compromis is gezocht, blijkt (nog) niet iedereen gelukkig met
het voorstel van B. en W.
Politiek Kafé heeft nog voordat de raadsvergadering over het onderwerp plaats zal
hebben, een bijeenkomst uitgeschreven om de bebouwing van de hoek De Rede /
De Schans door te nemen. Deze bijeenkomst onder de titel "Part van 't Hart" wordt
in de loop van de week in de B'rak gehouden. De organisatoren van Politiek Kafé
menen, dat de consument betrokken moet worden bij de plannen. Dat is bij dit plan
niet het geval. Het gemeentebestuur heeft na besprekingen met de Dronter
Winkeliersvereniging het initiatief genomen te komen tot de instelling van een
Werkgroep Centrum. In deze werkgroep krijgt ook de consument zitting. Bebouwing
van de hoek De Rede / De Schans valt nog niet onder de taken van deze werkgroep.

DE FLEVOLANDER t7 - 22 OKTOBER 1974 (WEEK 42)

Woonwijken in aanbouw
Het ontbreken van trottoirs en straten in in aanbouw zijnde wijken brengt zeer veel
ongenoegen voor de bewoners met zich mee. Vooral de bewoners, die het eerst de
woning kunnen betrekken weten daarvan mee te praten. De toestand is aangekaart
door een toekomstige inwoner van De Ketting en De Schalm, waar Projecta zover
met de bouw is gevorderd, dat de eerste woningen eruit gaan. Hij schreef een brief



naar het gemeentebestuur om deze opmerkzaam op de situatie te maken. B. en W.
van Dronten hebben zich nu beraden en hebben nu tijdelijke maatregelen
aangekondigd. Men vindt het niet verantwoord om trottoirs aan te leggen in verband
met het bouwverkeer. Wel worden nu reeds de zandcunets aangebracht en kleine
rijplaten om de eerste bewoners enigszins tegemoet te komen. Overdag zal dat het
leed enigszins verzachten, maar voor's avonds vrezen we het ergste, want met
name De Schalm zal het voorlopig nog zonder straatverlichting moeten stellen.

Exitinterview
Liefst 86,7a/o van de 120 personen, die in de periodevan l juli toten met31
december 1973 de gemeente Dronten hebben verlaten, is het in de gemeente goed
bevallen. Slechts 7,5o/o is het niet goed bevallen, 2,5o/o redelijk-matig en 3,3o/o gàf
geen mening. Dit blijkt uit de cijfers van het exitinterview, dat het gemeentebestuur
van Dronten onder de uit de gemeente vertrekkende personen heeft gehouden. De
vraag waarom de mensen de gemeente hebben verlaten werd als volgt beantwoord:
17 personen vanwege een werkkring die niet beviel, 37 personen vanwege het
ontbreken van werkgelegenheid voor hen zelf ,2 wegens het ontbreken van
werkgelegenheid voor anderen (kinderen), 2 personen wegens de slechte
huisvesting, 1 persoon wegens onvoldoende huisvesting. 33 personen gaven aan het
door hen bewoonde huis in Dronten de kwalificatie "goed" en 17 personen "zeer
goed".

Politiek Kafé over centrumplannen
Onder het motto "Een part van 't had" ging de eerste keer politiek Kafé dit jaar van
staft. Bedoeling was om voordat eind oktober de gemeenteraad beslissingen zal
moeten nemen over de centrumuitbreiding van Dronten, belangstellenden te
informeren over de plannen die rond de winkeluitbreiding in het geding zijn. De
belangstelling voor deze avond was groot, veel gemeenteambtenaren, raadsleden,
winkeliers, bewoners van de paalwoningen en consumenten waren present. Ook de
Vlod was aanwezig om dit Dronter gebeuren voor het nageslacht vast te leggen. Eén
van de aanwezigen stelde de vraag of het nu eigenlijk om persoonlijke belangen ging
of om een goed functionerend en gezellig winkelcentrum. Het voorstel werd gedaan
vanuit politiek Kafé een brief aan de gemeente te sturen met het verzoek de plannen
(Malestein-Mulder, Manders-Rikken en Albrecht) eerst op te schoften zodat er tijd vrij
komt om tot een gedegen besluituorming te komen, waarin meer mogelijkheden
kunnen worden onderzocht en meer meningen kunnen worden gehoord. Deze brief
werd door een aantal aanwezigen ondertekend en aan het gemeentebestuur
vezonden.

DE FLEVOLANDER 24 ' 29 OKTOBER 1974 (WEEK 43)

Inspraak centrumplannen Dronten
"Er ligt hier een goede kans om werkelijke inspraak te hebben via Dorpsbelang in de
Dronter centrumproblematiek. Het is belangrijk om mee te denken en de mensen
moeten dan achteraf ook niet gaan zeggen dat de besluiten over het centrum
worden genomen zonder de bewoners van Dronten hierover te horen". Aldus
Dorpsbelang Dronten voorzitter de heer T. C. Rademaker tijdens een algemene
ledenvergadering. Met de Stichting Welz'rjn werd de afspraak gemaakt dat deze via
het Poldervrouwencomité de georganiseerde vrouwen oproept voor een bijeenkomst



waar de problematiek zal worden behandeld. Mevrouw Blink deelde mee dat van de
zijde van de KPO Dronten en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is
meegedeeld, dat deze beide vrouwenorganisaties graag mee willen denken en praten
over de centrumproblematiek in Dronten.

Spelwijk Swifterbant
De leden van de Spelwijkcommissie kwamen bijeen om over de inrichting van de
Spelwijk te praten. De opkomst was groot. Het doel van deze avond was om ideeën
betreffende het groenplan voor de wijk ter discussie te stellen. De heer E. J. de
Vries, hoofd plantsoenendienst, gaf een toelichting op de ideeën die venverkt waren
in een groenschets. Er ontstond een geanimeerde discussie over de ruimte en de
indeling. Eén van de conclusies was, dat er ook voor de ouderen mogelijkheden
geschapen moesten worden, dus niet alleen voor de kinderen. Tevens kwam de
suggestie het gymlokaal ook door de wijkbewoners te laten gebruiken. Voor de
aanschaf van lichtpunten meende men actie te moeten voeren.

"Zon en Zegen" te Biddinghuizen 10 jaar
Onder zeer grote belangstelling werd op sobere manier aandacht geschonken aan
het feit dat de Christelijke gemengde zangvereniging "Zon en Zegen" tien jaar heeft
bestaan. Deze herdenking werd gehouden in de grote kerkzaal van De Voorhof, waar
het koor, kinderkoor en het jeugdkoor een concert gaven met medewerking van de
muziekvereniging "Maris Sonores". Ook traden "de Happy Singers" op na vier weken
te hebben gerepeteerd. Verder werd medewerking verleend door de sopraan
mevrouw Berends uit Utrecht en mevrouw A. de Graaf - de Munnik, piano. Zowel
voor als na de pauze werd er een muzikaal overzicht gegeven wat zich in die tien
jaar had afgespeeld. Men kon terugzien op een zeer geslaagd 10-jarig bestaan.

Geringe belangstelling leden Dorpsbelang Dronten
"Moeten we doorgaan? Moeten we geen Oranjevereniging worden?", vroeg voorzitter
Rademaker van Dorpsbelang Dronten zich af tijdens een slecht bezochte
ledenvergadering. De 1026 leden van Dorpsbelang laten hun vereniging inderdaad
danig in de steek. Dat moge blijken uit de opkomst (20) en ook uit een enquëte
onder de leden. Alle 100,1 leden kregen een formulier; B namen de moeite om het
formulier ingevuld terug te sturen. "Of de leden vinden het beleid van het bestuur
prima of ze vinden het maar besten kijken nietverder", aldus de voorzitter. De
vereniging staat derhalve voor een grote doch niet al te gemakkelijke taak: het
activeren van haar leden.

DE FLEVOLANDER 5 NOVEMBER 1974 (WEEK 44)

Overd racht Su permarkt Ma nders
Nog geen vierentwintig uur nadat de gemeenteraad zich donderdagavond met 9
tegen 5 stemmen had uitgesproken voor bebouwing van de hoek De Rede - De
Schans in het winkelcentrum conform het voorstel van het college van B. en W.,
hetgeen inhield dat voorkeur werd gegeven aan de bouw van winkelpanden door de
firma's Mulder en Malestein (thans AH resp. fietstherapeut Brinkman / Zeeman,
Red.), deed Supermarkt W. Manders de mededeling, dat de verwarrende situatie
rond het centrum van Dronten en het resultaat van de gehouden raadsvergadering
voor hem aanleiding was om te beslissen op de meest korte termijn zijn bedrijf van



de hand te doen. In de loop van vrijdag werd al bekend, dat De Boers supermarkt de
zaak van Manders zal voortzetLen, hetgeen met ingang van dezelfde dag ook is
geschied.
Tijdens de raadsvergadering, waarvoor grote publieke belangstelling bestond, waren
er binnen de diverse fracties afwijkende meningen over de bebouwing in het
centrum. In de CCP fractie stelde de heer Van Haften zich niet achter het voorstel
van B. en W. en in de PAK fractie stemde de heer Janmaat tegen. De WD fractie
stemde in haar geheel tegen het voorstel van B. en W.. Toch haalde dit voorstel een
ruime meerderheid, zodat de plannen van de heren Mulder en Malestein de voorkeur
kregen boven de door de heren Manders en Rikken ingediende bouwplannen.
CCP'er Van Haften was bezorgd, dat indien nu toestemming werd gegeven voor
bebouwing van de hoek De Rede - De Schans een verdere ontwikkeling van het
centrum geblokkeerd werd. Mevrouw Blink (WD) zag liever eerst een totaalplan voor
het centrum en wilde ook de nu aan de orde zijnde hoek De Rede - De Schans
terugspelen naar de onlangs in het leven geroepen werkgroep centrum. Het college
kreeg overigens uit nagenoeg alle fracties kritiek over de beperkte voorlichting,
hetgeen wethouder Joh. Witteveen, die het voorstel van B. en W. verdedigde, deed
toegeven, dat B. en W. niet bepaald royaal met de voorlichting waren geweest, zo
ook met het tijdig inschakelen van de raad. Toch meende hij dat de raadsleden
voldoende mogelijkheid hadden gehad om informatie te kunnen krijgen.

Verkeersveil ig heid fruitteeltgebied
"Wij zijn teleurgesteld over het antwoord van de Dienst der Zuiderzeewerken.
Wanneer is het nu wel mogelijk? AIs er ongelukken gebeuren. Op het moment is de
weg abominabel slecht. Auto's kunnen elkaar nauwelijks passeren. Is het niet
mogelijk om het nog eens te bekijken, want de verkeersveiligheid is in gevaar", zo
luidde de teleurgestelde reactie van raadslid lanmaat (PAK) tijdens de vergadering
van afgelopen week. Waarom sprak hij zijn teleurstelling uit? In april had hij namelijk
een vraag gesteld inzake de verkeersveiligheid in de fruitteeltgebieden. Het college
van B. en W. had deze aangelegenheid aan de wegbeheerder, de Dienst der
Zuiderzeewerken voorgelegd, maar deze instantie deelde mee, dat er geen
aanleiding bestond om de wegen/ welke een verbinding vormen tussen de
fruitteeltgebieden en de secundaire en tertiaire wegen/ te verbreden of van een
fietspad te voorzien. ArgumentZZW: verbreding leidt ongetwijfeld tot hoge
snelheden en voor een fietspad is te weinig plaats. Janmaat: "Als ZZW niets doet
beginnen we volgend jaar weer te zeuren".

DE FLEVOLANDER 7 - L4 NOVEMBER 1974 (WEEK 45)

Markt op z'n Spaans
De marktkooplieden gaan op woensdagmorgen 20 november, wanneer's avonds
Fiësta Gitana naar Dronten komt, op de Spaanse toer. De vijftig marktkooplieden zijn
van plan om de markt op die woensdag een Spaanse sfeer te geven. Naast de
feestelijk versierde kraampjes komt er een speciale sherry-stand, die de
marktbezoekers de heerlijke Spaanse sherry zal laten proeven. De organisatoren
krijgen veel medewerking van het Spaanse verkeersbureau.

Zangavond Polderkoren
In De Meerpaal hebben 1500 mensen genoten van een uitstekende zangavond,



gebracht door alle koren uit de polder. De muziekvereniging zorgde voor de nodige
af,ruisseling en eventuele begeleiding.De organisatie was in handen van het Flevo's
Mannenkoor en zondermeer kan gezegd worden dat de organisatie perfect werd
uitgevoerd. De officiële opening werd verricht door burgemeester Van Veldhuizen,
die er de aandacht op vestigde, dat op deze manier De Meerpaal gebruikt diende te
worden en hij hoopte, dat dat in de toekomst veel vaker zou kunnen gebeuren, in
welke vorm dan ook. In het woordenboek had hij gezocht waar het woord koor van
af stamt. Het komt van het Griekse woord choros, hetgeen betekent dansvloer. Door
de geschiedenis heeft het woord de betekenis van zang en dans gekregen. Het
zingen is iets van je gemoed bloot leggen. We kennen ook andere vormen van
koren, namelijk de spreekkoren, die hun wil willen opleggen. Spreekkoren willen
anderen dirigeren, maar een zangkoor wil gedirigeerd worden, aldus de
burgemeester.
Een bonte mengeling van binnen- en buitenlandse liederen werd door de koren ten
gehore gebracht. Er werd met groot succes gezongen. Door het sterk afiruisselend
programma van kinderkoren en grote koren werd het een verrukkelijke avond. De
avond werd afgesloten met een gezamenlijk zingen van het Dronterlied.

"De Bolderik" in Biddinghuizen
Deze week is door wethouder van ondenruijs, mevrouw H.C. de Visser - Kuipers de
tweede openbare kleuterschool in Biddinghuizen geopend. De school, bestaande uit
een speellokaal en twee "les"-lokalen kreeg de naam "De Bolderik". De school is
tegen de openbare lagere school "De Akkenruinde" gebouwd en daarmee is een vorm
van integratie tussen kleuter- en lager onderuuijs bereikt. Die integratie bestaat o.a.
uit het feit dat de eerste twee klassen van "De Akkenruinde" ook gebruik zullen gaan
maken van het speellokaal van "De Bolderik".

LMII Swifterbant
Onder zeer grote belangstelling werd de vergadering gehouden van de LMIJ afdeling
Swifterbant. Gesproken werd o.a. over het landbouwbeleid, markt en prijspolitiek en
pachtbeëindiging bij 65 jaar. In zijn openingswoord roerde voorzitter De Lange
inpoldering van de Markerwaard aan: "Indien als gevolg van o.a. natuurrampen
elders de honger zo groot is, moet men zoveel mogelijk land inpolderen, dus de
Markenruaard zo groot mogelijk. Bij de Rijksdienst voor de Ilsselmeerpolders is er
kennis en ervaring genoeg om dit werk terstond aan te pakken. De te ver
doorgevoerde industrialisatie heeft veel van onze beste gronden vernietigd".

DE FLEVOLANDER 19 - 26 NOVEMBER 1974 (WEEK 46)

Verwijt aan raadsleden
Twintig personen hadden eind vorige week de moeite genomen om in Politiek Kafé
aanwezig te zijn om met elkaar nog eens van gedachten te wisselen over de gang
van zaken rond het Dronter winkelcentrum. De heer A. de Maa, die namens de
Winkeliersvereniging zitting heeft in de Werkgroep Centrum, gaf zijn visie op de
behandeling van het punt in de gemeenteraad en een verslag van de
beraadslagingen in de Werkgroep Centrum als ook van de excursie die de leden van
deze werkgroep naar Hardenberg maakte. Hij vond dat de raad met betrekking tot
bebouwing in het winkelcentrum te eenzijdig was ingelicht en moest oordelen over
zaken waarover ze geen deskundigheid hadden. Hij nam het scmnnige raadsleden



kwalijk dat men te lichtvaardig had besloten. In antwoord op de opmerkingen in de

raad van raadslid Rook over het niet als eensgezind zijn van de winkeliersvereniging

stelde de heer De Maa, dat de winkeliersvereniging een belangenvereniging is en

geen hobbyclub.

Spreker zei achteraf te besefíen, dat de winkeliersvereniging er beter aan had

gedaan, voordat de beschouwing van het winkelcentrum in de raad aan de orde

[wam, een persconferentie te beleggen, zodat het standpunt van de

winkeliersverenigi ng beter was overgekomen.

Dertiende verPachting
De Rijksdienst voor de Ilsselmeerpolders heeft de 13e verpachting van

landb-ouwbedrijven in Oostelijk Flevoland bekend gemaakt. De verpachting omvat dit
jaar 26 bedrijvèn, alle gelegen tussen de Larsenveg en de Knardijk. Twee

àkkerbouwbedrijven in de zogenaamde "vrije sector" zijn toegewezen aan mensen

die in Flevoland werken. Er zijn dit jaar 13 bedrijven toegewezen aan mensen uit de

sector ruilverkaveling, 7 bedr'rjven aan mensen die om redenen van openbaar belang

(stadsuitbreiding, wègenaanleg e.d.) hun bedrijf moesten verlaten en 5 bedriiven in

àe vrije sector; ï OeOrijf blijft in eigen beheer van de RIJP (zgn Biebbedrijf). Voor de

uitgifte L974 hadden zich ruim 600 personen laten inschrijven.

Onze Meerpaal
Gert lonker heeft in het tijdschrift "Bouw" geconstateerd dat het niet goed gaat met

het ontmoetingscentrum 'iDe Meerpaal"; niet wérkelijk goed, stett hii. "Geleidelijk

verdringt de sf0ft meer en meer alle overige aktiviteiten; geleidelijk beginnen de

exploitàtiekosten (exclusief rente en aflossing is het jaarlijks tekoft f.180.000,--)
zwaar te drukken op een gemeente van 15.000 zielen met een jaarbegroting van 20

miljoen gulden". Deze kritiek en de opmerkingen van zeer velen die nauw of ten dele

bij be Méerpaal zijn betrokken, moeten toch wel een duidelijk teken zijn om de

gónete problematlek rond het gemeenschapscentrum daadwerkelijk aan te pakken'

Éet zou te goedkoop zijn om te stellen, dat men de oplossing wel wee! hoe De

Meerpaal wét of niet gébruikt moet worden. Gemeente, gemeenteraad, Stichtingsbe-

stuur, maar ook (al dàn niet officiëel bij het gebeuren in De Meerpaal betrokken)
groepen en instanties dienen te beseffen, dat het de hoogste tijd is de hoofden bij

étt<aàr te steken. De op- of aanmerkingen, van welke zijde dan ook, komen over alsof

men om het probleem heen draait als een poes om de hete brij'

DE FLEVOLANDER 26 - 28 NOVEMBER 1974 (WEEK 47)

Muziekinstuif Bidd inghuizen
De kracht van de jaarlijks terugkerende "muziekinstuif is ongetwijfeld de grote

verscheidenheid in het brengen van muziek voortgebracht of begeleid door vele

sooften muziekinstrumenten. Dit jaar was, nadat de instuif tweemaal in Dronten was
gehouden, de muziekinstuif georganiseerd in Biddinghuizen. De organiserende
werkgroep, onder voorzitterschap van de heer H.H. van Limburg, wil ook de kernen

Biddinghuizen en Swifterbant kennis laten maken met het werk van de werkgroep;
maar bovenal met de muziek. Dat lukte in Biddinghuizen vrij aardig, want zo'n kleine

honderd belangstellenden bevolkten de zaal om de amateur musici -twintig
deelnemers- aan het werk te zien.



Volkstuinders willen niet weg
De volkstuinders willen op "De Fazant" blijven. Zij willen niet weg met hun tuinen ten
koste van het woningbouwproject "De Fazant" en vinden het maàr vreemd, dat het
bestuur van de volkstuinvereniging nog altijd niet heeft te horen gekregen waar de
nieuwe tuinen komen, terwijl er al wel volop wordt gesproken ovèr woÀingbouw op
"De Fazant". Moeten de tuinen toch weg, dan is de meerderheid er voor dat in de'
toekomst de volkstuinen in diverse kleinere complexen verspreid opgenomen zullen
worden in de bevolkingscentra. Dit blijkt uit een door de volkstuinveieniging
gehouden enquëte. Totaal 240 leden waren voor het bovenstaande alteinatief. Eén
volkstuinencomplex op circa 3 km afstand van de woning, was de alternatieve wens
van 184 leden en 160 leden gaven geen mening. De alternatieven ziet de vereniging
Iiever niet gerealiseerd. Zij gaat er primair vanuit dat de volkstuinen op "De Fazant"-
dienen te blijven. Het bestuur moet vasthouden aan onze eis, desnoods met grove
maatregelen", aldus één der leden.

Plannen voor volkstuinen
Volgens de huidige plannen blijft er ongeveer 4 ha volkstuin op "De Fazant" bestaan.
Deze volkstuinen dienen echter niet te worden beschouwd als volkstuinen zoals ze
momenteel op De Fazant zijn te vinden, maar meer als siertuinen. De toekomstige
volkstuinen zullen meer het karakter krijgen van een stadspark. Dat is de mening van
adjunct-directeur van gemeentewerken, de heer l. van den Berg, zoals die deze
tijdens een één dezer dagen gehouden vergadering van de begèleidingscommissie
De Fazant, naar voren bracht. Hij was van mening, dat er hoge eisen worden gesteld
aan de volkstuinen die, zoals straks op De Fazant, direct aan bebouwing grenzèn. Hij
stelt zich de volkstuinen voor als tuinen waar wandelpaden doorheen lopèn. VolkstuÉ
nen waar de gehele bevolking van Dronten op die manier wat aan heeft. Daar waren
de bestuurders van de volkstuinvereniging het niet mee eens. Met name over de
wandelpaden waren zij niet zo te spreken.
Vooftgezet onderwijs
Staatssecretaris Veerman van Ondenvijs bracht deze week een werkbezoek aan de
gemeente Dronten. Onderwerp van gesprek was het vooftgezet ondenruijs in
Oostelijk Flevoland. Het college van B. en W. had voor dit gesprek als reàctie op de
nota van het ministerie, een eigen nota opgesteld,

DE FLEVOLANDER 3 - 5 DECEMBER 1974 (WEEK 48)

Groeilijn voor gemeente Dronten
Het college van B. en W. stelt in de memorie van antwoord met betrekking tot de
Nota "Ruimte voor groei?" de gemeenteraad voor zich uit te spreken, dat óe groei
van de gemeente kan plaatsvinden overeenkomstig de C-lijn (260 woningen [er 3aar,
t.w. 150 in Dronten, 55 in Biddinghuizen en 55 in Swifterbànt) zoals in dé trtota
aangegeven, tenzij door aanvullende werkgelegenheid in Dronten (180) en
Biddinghuizen (65) de B-lijn verantwoord is.

Werkbezoek kamerlid P. Janssen aan Dronten
"Ik ben duidel'rjk geconfronteerd met de problematiek in de gemeente Dronten. Ik zal
een studie maken, voor zover mogelijk, om de problemen tràchten op te lossen.",
aldus luidde een conclusie van het Tweede Kamerlid voor de pvdA de heer p.



Janssen, tijdens zijn werkbezoek aan de gemeente Dronten. Deze toezegging
plaatste hij met het oog op de problematiek op industrieel gebied in Dronten. Over

de niet aan Dronten toègewezen sporthal zei de heer Janssen wel ovetuigd te zijn

van een dergelijke hal in Dronten. Hij beloofde zijn uiterste best te doen om dit punt

bij zijn fractiegenoten en met name de eerst betrokkenen aan te kaaften.
Werkgroep Centrum
Een lijvig eÀ door veel raadsleden geprezen rapport over de inspraakprocedure van

de heer W. Revet (PAK) ten spijt, besloot de Dronter gemeenteraad dat de

Werkgroep Centrum in de huidige samenstelling zal voortgaan met de

werkzaamheden. Wel vonden de raadsleden dat hetgeen de heer Revet over de

inspraakprocedure op papier had gezet erg goed was en dat het punt nog eens op de

raadsagenda gezet zal worden om er uitvoerig over van gedachten te wisselen.

Wethouder l. Witteveen, die al had opgemerkt, dat hij de overtuiging had, dat er met

de leden van de werkgroep goed te werken is, zal voldoende inspraakmogelijkheden

voor de consument. Zówel door deelname van de Stichting Welzijn als door de

Federatie van Dorpsbelangen, als door het Poldervrouwencomité.

Primeur winteftarwe
De toestand van de kavels maakt het voor de boeren bijzonder moeilijk om de

winteftanrue te zaaien. Op vele kavels is het onbegonnen werk om er met tractoren
en zaaimachines op te rijden. Enkele landbouwers uit deze polders hebben nu de

hulp ingeroepen van de firma Harry Bogaerds BV uit Swifterbant, die de inzaai van

winteftanrve verzorgt met gebruikmaking van vliegtuigjes. Voor Flevoland is dit -

althans voor zover de redactie van de krant bekend- de eerste keer. In Zuidwest

Nederland werden reeds enkele honderden bunders op deze wijze van zaad

vooaien; nu is Flevoland aan de beuft.

Nog éénmaal Zeskamp
De laatste zeskamp -het jarenlang populaire NCRV TV spel wordt op zaterdag 14

december in "De Meerpaal" gehouden. Onder de titel "Nog eenmaal zeskamp" heeft

de voormalige zeskampcommissie Dronten het initiatief tot deze zeskamp reUnie

genomen. Veertig gemeenten hebben inmiddels laten weten in Dronten present te
ziln. "Nog éénmaal zeskamp" is een soort dankbetuiging aan de jubilerende NCRV

dóor de gemeenten, die mede door deelname aan de TV spelen bepaalde publiciteit

hebben gekregen.

DE FLEVOLANDER 10 - 12 DECEMBER 1974 (WEEK 49)

Nieuwe inwoners
Het huisvestings- en woningtoewijzingsbeleid in de gemeente Dronten is met het oog

op de samenstelling van de bevolking van groot belang. Wat de huisvesting betreft
heeft de gemeente veel zo niet alles in te brengen, maar het beleid ten aanzien van

de woningtoewijzingen ligt geheel in handen van de Woningbouwvereniging. Deze

vereniging heeft zodoende grote invloed op de samenstelling van de bevolking en in
de opbouw van de samenleving. Het gemeentebestuur wilde de woningbouwver-
eniging vragen of zij genegen is de raad nader te informeren over de wijze waarop
het huisvestingsbeleid ter uitvoering zal kunnen worden gebracht. Verder, zo geven

B. en W. aan, is het toewijzingsbeleid van de woningbouwvereniging op een heel

enthousiaste en redelijke wijze uitgevoerd. Dit zijn in grote lijnen de kernproblemen



betreffende huisvesting en woningtoewijzing, die ín de memorie van antwoord op de
Nota "Ruimte voor groei?" worden aangekaaft. De uitvoering van het beleid, zo
schrijven B. en W., is vooralsnog een zorg voor het dagelijks bestuur van de
woningbouwvereniging. Deze zorg ligt hoofdzakelijk in de personele en financiële
sfeer. Het dagelijks bestuur heeft met het college over deze problematiek gesproken.
Voorgesteld werd toen om eventueel een introductiegesprek met iedere aspirant-
huurder aan te knopen. Behalve een stuk voorlichting over de voor- en nadelen van
het wonen in de gemeente Dronten, zullen ook zaken als gemotiveerdheid tot
verhuizing, het venvachtingspatroon van de woningaanvrager en zijn inpasbaarheid
in de gemeentelijke samenleving aan de orde moeten komen. "Misschien is
gebruikmaking van een door het ministerie van CRM gesubsidieerde beroepskracht
een oplossing, die dan mogelijk naast de toewijzingsfunctionaris kan worden
ingeschakeld", zo schrijft het gemeentebestuur.

Lof voor inspraakgroep "De Boeg"
De volgende stap met betrekking tot de inspraakprocedure in het plan "De Boeg" is
gezet. Deze week werd in het gemeentehuis onder aanwezigheid van
belangstellende bewoners afscheid genomen van de begeleidingscommissie. Maar
dat houdt niet in, dat daarmee de inspraak een halt is toegeroepen. Integendeel. Uit
de belangstellende bewoners werd spontaan een commissie gevormd, die als
contactorgaan zal dienen voor de belangstellende bewoners. Tevens werd die avond
het werk van de begeleidingscommissie gehonoreerd in de vorm van een boekje met
de titel: "Wegwijs in de ruimte". Het werk van de begeleidingscommissie werd door
de voorzitter van de projectgroep, wethouder J. Witteveen, in alle toonaarden
geroemd. Hij meende, dat de commissie op vooftreffelijke wijze, in de zin van matig
maar doelgericht vergaderen had gewerK. De begeleidingscommissie heeft duidelijk
invloed gehad op het gestalte krijgen van het plan "De Boeg", aldus de wethouder.
Verder meende hij, dat het een wijk zal worden, die van de inwoners iets extra's zal
vergen. Men zal meer met elkaar te maken krijgen, omdat gekozen is voor compacte
huizenbouw ten gunste van gemeenschappelijk groen. Duidelijk is, dat men zich in
bepaalde mate moet aanpassen, zo illustreerde de wethouder in het kort de te
venruachten woonsituatie in het plan "De Boeg".

DE FLEVOLANDER 17 DECEMBER 1974 (WEEK s0)

Zeskamp leeft!!
Het is bepaald niet onmogelijk, dat het motto "Nog éénmaal zeskamp", zoals dat
door de zeskampcommissie Dronten voor de zeskamp reunie van jl zaterdag werd
gekozen, te voorbarig is geweest. Dick van Bommel, NCRV's grote man achter
zeskamp, spel zonder grenzen en vele andere tv-spelletjes, kondigde in een met
meer dan 1500 toeschouwers gevulde Meerpaal namelijk aan, dat het niet
uitgesloten is, dat het zo populaire TV spel tussen diverse gemeenten, nog eens
terug zal komen op de beeldbuis. Misschien onder de naam Tienkamp of iets
dergelijks. Veeftig gemeenten reageerden op de oproep naar Dronten te komen en
mede daardoor werd het geheel een echte zeskamp reunie. Een happening die uit
drie delen bestond. 's Middags was er een ontvangst van burgemeesters van de aan
de W spelen deelgenomen hebbende gemeenten en van hoofdbestuursleden,
directieleden en NCRV medewerkers. 's Avonds werd nog éénmaal zeskamp gespeeld
tussen een team van NCRV medewerkers en een ploeg onder de naam "rest van



Nederland". Het geheel werd besloten met een groots bal.

Plan "De Baan" Biddinghuizen
De ontwikkelingen rondom het plan "De Baan" beginnen langzaam maar zeker meer
reliëf te krijgen. De tekeningen met meer vastomlijnde gegevens betekenen voor de
leden van de Werkgroep Wonen een handvat, dat dankbaar door de leden werd
vastgepakt om hun zienswijze ten aanzien van enkele punten in het plan weer te
geven. In bijzijn van de heer Den Hertog van de Woningbouwvereniging Oostelijk
Flevoland en de architecten Post en Swefts spraken de leden van de Werkgroep zich
unaniem uit voor de realisering van een woningwetwoning met sprongkamer. Een
leuk aspect in het plan "De Baan" is de zo groot mogelijke integratie van
verschillende type woningen. Het gevaar van oneindige rijen huizen van hetzelfde
type kweken, wordt op een dergelijke manier goed doorbroken. Praktisch alle
betrokkenen toonden zich erg enthousiast over dit gevoerde beleid van onder meer
de Werkgroep Wonen.

Ontwerp begroting: gunstige financiële positie
De financiële positie van de gemeente Dronten is redelijk goed te noemen. Tot deze
conclusie komt het college van B. en W, in de aanbiedingsbrief betrekking hebbende
op de ontwerp begroting voor 1975. B, en W. voegen er wel aan toe, dat er nog vele
wensen zijn en venruijzen wat dat betreft naar de urgentielijst 1975 en verdere jaren.
De post onvoorziene uitgaven geeft een bedrag aan van f.114.000,00. Belangrijker is
echter nog wat aan nieuw beleid binnen deze sluitende begroting mogelijk blijkt,
aldus het college. Het betreft hier zaken die tot nu toe niet de gewenste aandacht
konden krijgen in de begroting t974, zoals verhoging raming kosten algemeen
stedenbouwkundige adviezen f.25.000,00; GGD f.7.500,00; pedagogisch-didactische
begeleiding van het ondenruijs f.34.000,00; verhoging subsidie openbare bibliotheek
f.30.000,00; verhoging stelpost nieuw subsidiebeleid f.12.000,00; subsidie SSKW
f.23.000,00; verhoging raming subsidie VW f.3.500,00; budgetruimte t.b.v.
uitbreiding en vervanging materieel gemeentewerken f.35.810,00 en hogere raming
Onvoorzien met f .47.320,A0; totaal f.218.130,00. Voor nieuwe uitgaven in 1975 is

nog eens f .777.865,00 uitgetrokken in de ontwerp begroting voor dit jaar.

DE FLEVOLANDER 19 EN 24 DECEMBER 1974 (WEEK 51)

Raad unaniem voor groei
De gemeenteraad van Dronten heeft zich deze week na een vergadering van bijna
vier uur unaniem uitgesproken, dat de groei van de gemeente kan plaatsvinden
overeenkomstig de in de nota "Ruimte voor groei?" aangegeven C-lijn, hetgeen per
jaar een woningbouw betekent van totaal 260 (i50 in de kern Dronten, 55 in
Biddinghuizen en 55 in Swifterbant). Op voorstel van de heer W. Revet (PAK) besloot
de raad -eveneens unaniem- een voorbereidingsbesluit te nemen met betrekking tot
drie percelen ten zuiden van de (oude) Dronteruveg, waardoor B. en W. voldoende
tijd krijgt om deze terreinen voor de woningbouw in ontwikkeling te brengen. Het
voorbereidingsbesluit werd door de raad gezien als een logische consequentie van de
aanvaarding van het beleid ten aanzien van de groei van de gemeente Dronten. Bij
de minister van Verkeer en Waterstaat zal het gemeentebestuur aandringen op
verlegging van de Drontenveg. De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders (de maker
van het structuurplan van Dronten) heeft inmiddels een verzoek in die richting aan



de Dienst der Zuiderzeewerken gedaan.

Dorpsbelang Dronten wil niet alles zelf meer doen
Het bestuur van Dorpsbelang Dronten laat het volgende weten: "Wij denken nu
reeds aan de aktiviteiten op Koninginnedag L975.
Afiruijkend van voorgaande jaren willen we in t975 graag meerdere mensen en
verenigingen betrekken bij de organisatie hiervan. Vooral in 1975 moet toch het
avondprogramma door eigen talent uit ons eigen dorp kunnen worden verzorgd.
Onze gedachten gaan uit naar een licht programma, waaraan iedereen kan
deelnemen, met na afloop een groot Oranjebal. WIE DOET MEE ?? U kunt persoonlijk
of in verenigingsverband met ideeën en suggesties komen en deze ook daadwerkelijk
uitvoeren als een totaalprogramma. Opgave bij het secretariaat."

Eerste opnamen Vlod programma
"Dames en heren, we staan hier op de markt in een bijzonder gezellige en sfeervolle
Meerpaal. Het is nu elf uur en we willen wat meningen vragen van mensen over
sport". Met deze woorden begon presentator-producer Ab Bloemberg deze week de
eerste opname voor een fu-programma van de lokale omroep Vlod op 18 januari
1975. De beelden voor die uitzending werden verzorgd door de cameramensen Ad
van der Stelt en Gijs Overheul, beeldtechnicus Henk Stokking, schakeltechnicus Cor
de Haan, geluids- en lichttechnicus Ben Karel, scriptgirl Lies de Visser, regisseur Geft
van den Heuvel, producer-presentator Ab Bloemberg en floormanager Peter van der
Hey.

Albimarkt in Dronten
De gemeenteraad van Dronten heeft het voorstel van B. en W. overgenomen om het
discountbedrijf Albrecht in Dronten toe te laten. Er waren in de fracties van de CCP,
de WD en de Gereformeerde Concentratie wel bedenkingen, maar het besluit werd
tenslotte na een lange discussie unaniem genomen. De procedure rond de vestiging
van een Albi-marK in Dronten kan nu op gang worden gebracht. Over acht maanden
kan Albrecht gaan bouwen. De raad had lof voor de wijze waarop wethouder Joh.
Witteveen de besprekingen met Albrecht had gevoerd.

DE FLEVOLANDER 31 DECEMBER 1974 (WEEK 52)

CHLS school van hetjaar
Traditie is in een polder als Oostelijk Flevoland een begrip, dat pas met de jaren
ingeburgerd wordt. Een traditie, die het lokale nieuwsblad "De Flevolander" al enkele
jaren handhaaft, is aan het eind van ieder jaar de benoeming van de "man of vrouw
van het jaar". Reden voor het geven van deze "eretitel" is het uit de anonimiteit
halen van mensen, die zich, op welk gebied dan ook, verdienstelijk hebben gemaakt
voor de gemeenschap of zich inzetten voor het maatschappelijk leven. Dit jaar heeft
de redactie gemeend geen man of vrouw voor het voetlicht te laten treden, maar een
groep en wel de Christelijke Hogere Landbouwschool. In het jaar L974 heeft de CHLS
-zowel docenten als studenten- zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor de
gemeenschap. Er waren redenen te over om de school de titel "groep van het jaar"
te verlenen. Om enkele te noemen:
-de hulp aan de getroffen boeren in Zeeland; het beschikbaar stellen van het
internaat van de school voor de Noord-Ierse bejaarden; het verschonen van de



zandbakken in Dronten door de eerstejaars studenten; een groot deel van het
lerarenkorps heeft op de meest uiteenlopende gebieden een functie in het
maatschappelijk leven van Flevoland; het prijzenswaardig initiatief om twee
forumavonden, te weten over de wereldvoedselvoorziening en de bio-industrie, te
organiseren en waar ook de bevolking welkom was; het zich verdienstelijk maken
van leerlingen op het sportieve vlak; de hulp van leraren en leerlingen aan de Vlod.
Veertig Noordierse kinderen in Flevoland
De 40 Noordierse kinderen, die drie weken in Flevoland zullen blijven om in alle rust
de jaanruisseling te kunnen vieren, zijn vrijdagavond in Lelystad aangekomen. Met
applaus en muziek van een boerenkapel uit Swifterbant werden ze welkom geheten
in de Brugzaal. De eerste reacties van de kinderen, die zaterdag los begonnen te
komen, waren vrij positief. De scheiding tussen protestant en katholiek bleek nog wel
te bestaan. Zodra er wat meer jeugd bijeen was, kropen de verschillende
groeperingen weer bij elkaar. Maar dat was voor de leiding, Noord-Iers en
Nederlands, geen nieuws. Men heeft er het volste veftrouwen in dat dit binnen
enkele dagen tot het verleden zal behoren.

2500 aanwezigen bij kerstdienst in de Meerpaal
Onder enorme belangstelling werd in De Meerpaal op de morgen van de Eerste
Kerstdag en kerstdienst gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken.
Medewerking aan deze dienst werd verleend door Flevo's Mannenkoor en als organist
Ton Westerhoff. Voorganger was pastoor Th. van 't Zant. Als titel voor zijn
overdenking nam hij de woorden: "En toch komt het goed". In deze overdenking
bracht hij veel dank aan de mensen die belangeloos veel werk verzetten ten behoeve
van Afos, de Ierse bejaarden en kinderen, die nu in de polder zijn, Amnesty Inter-
national en de cabaretgroep "Kom uit je hok". 2500 aanwezigen zongen bekende
kerstliederen, begeleid door de muziekvereniging "Eendracht" en bovendien werden
enkele liederen ten gehore gebracht door Flevo's Mannenkoor.



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 vezamelen van gegevens en materialen bij particulieren,
bedrijven en instellingen. Zij stimuleert het uitgeven van publicaties, ondermeer
door instellingen en bedrijven. De stichting geeft een kwartaal-bulletin uit met
informatie over hetgeen 25 jaar geleden plaatselijk actueel was.

BESTU U RSSAM ENSTE LLI NG :
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 STTGHT|NG?
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

éénmalige financiële bijdrage beschikbaar te stellen van f

(handtekening)


