
Noost werkgelegenheid, wonen, f inqnciële toestond en urgentíeplon hoolde hij het
werkplon 1975 aan. "De gemeente is niet arm; de gemeente, in 1972 arm en met een vost
oongehooldebroekriem begonnen,heeft nu een olgemene tesetve von f.500.000,00 en

soldi-reserves von f.385.0ó3,00".

De Flevolonder 9 en t4 jonuori 1975
Weëk OZ

Bezinning op wereldwinkel
Een vijftientol wijwilligers von de wereldwinkel von Dronten heeft zich een dog long

bezig gehouden met het doel, de strotegie en de ochtergronden von de wereldwinkel. De

groep vanwereldwinkeliers bestoot uit ongeveer 25 mensen. Een groep, díe ondonks
recente oonwos, nog steeds gtaog groter wil worden. Belongrijke momentenworen die
dog: informotie over Tanzonio, de wereldhondelsstructuren -met termen qls neo-

koloniolisme,tariefmuren en ruilvoet, onzeÉEG en de wereldmorkt- en ols derde
onderdeel: hoe informeren de vrijwillígers zich zo goed mogelijk, welke octies moeten er
gevoerd worden, hoe kon de bevolking duídelijk gemookt worden dot de Dronfense
wereldwinkel níet aan enige polítieke portij gebonden ís moor wel graag de steun heeft
von olle politieke portijen in zíjn streven noor een eerlijke verdeling von de welvoort,
zuinigheid met de energie enhet milieu, het vechtenïegen onderdrukking en

rechtsongelijkheid, verzet tegen het "normole" von oorlog entegenstellingen: wat heeft
dewereldwinkel met dekerkgemeenschoppelíjk, enz.De burgers werdenopgercepen
hun reocties op dezevragen kenboor te moken.

tlAuziekonderwijs
Tn een goed oveeleg met het gemeentebestuur von Kompenheeft het college von B. en

W. von Dronten ofgesproken, dot zal worden gestreefd noor het opzetten von olgemeen
vormend muziekonderwijs in de kern Dronten. Dít onderwíjs wordt ol gegeven in

Biddínghuizen en Swifterbont. Het college hoopt, dot binnen niet ol telange tijd met
deze lessen kon worden be.gonnen. Het onderwíjs zol ploots vinden in een openbare
school.

Eerste Vlod-uitzending
Zo stil ols het wos in de stroten von Dronten, zaterdagmiddog tegen half zes, op tl
jonuori, zo druk wos het in het restouront von "De Meerpool" . Zoten velen thuis oon de
buis, olle genodigden woren in het restouront in gespannen ofwochting von de eerste
echte Vlod-uítzending. De lokole omroep zou een introductie-progrommo brengen, woor
we de heer Ab Bloemberg , niet zonde? zenuwen, moor zeker ook niet zonder tolenï, olle
kijkers zagen en hoorden begroeten, woorm het woord oon de heer Van Horten,
voorzitter von de Vlod, wos: "Door zijn we dqn met onze eersle werkelijke uitzending
van de Vlod";....."federeen kon helpen progrommo's moken. eeninbrengleveren: spoor
geen kritiek, wont ol doende leert men en we zullen het somen moeten doen" , oldus de
voorzitter. Anneke Kleefstro vertelde doorno in het kort de geschíedenis von denog
zeer jeugdige omroep.



De heer Bloemberg hield een vrooggesprekje met de burgemeeste?, die zei het

experiment gesloogd te zullen vinden, wonneer no of loop von de proeÍïermíjn tenminste

50% von de kijkers zegt; "dat uurtje Vlod wíllen we niet meer missen".

Sporf
Vette koppen: "ASVD wos superieur tegen zwok fsqh 2" (volleybol); "ASVD-turners

lieten oanwezigheid gelden in Stilohal teZwolle"; ASVD vergat te scoren tegen Wilsum"

(zo-Voetbol); "Knoppe zege van?ese?ves,, (dommen); "Regelmotige zege ASVD op Vevo"

(zo-voetbol).
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Hoofdstructuur voor De Fozont
Debegeleidingscommissie van het plon "De Fozant" in Drontenheeft zich uitgesproken

voor een hoofdstructuur over de índeling von het toekomstige plon. De wensen en

suggestíes von de leden von de begeleidingsgroep zullenvoor zovet hoolboor worden

verwerkt in het plon. De wensen zijn: de g?oenvootzieningen, de indeling von de woningen

en de voetgongerstunnel die "De Fozont" moet verbinden met plon "De Ketting". De

stedenbouwkundig adviseur von de gemeente, Prof. Von Tol, is met die gegevens oon het

werk gegoon en heeft de vorionten oon de begeleidingscommissíe voorg elegd. Een punt,

dot voordiennogniet ter sproke wos gekomen, wos het populierenloontje (door Korhoen

en Potrijs, red.). De heer Von Tol suggeteetde om hier een voet-fietspod von te moken,

dot don uitmondf in een soort hofje. Noor oonleiding von ondere ingebrochte suggesfaes

hod hij de groenstrook longs de Bíddíngringweg krop gehouden enhet groenelement

centraol in het woongebied geprojecteerd. Het gevolg is don, dot de ontsluitingswegen

op de Fozqntendreef verschoven worden noor de buítenkont von het plon. De

begeleidingscommissie sprok zich toen weer uit voor het eerste plon, moor wel met de

nodige konttekeningen.Zijblevenvon mening, dot het groenveelteweinig tussen de

woningen wos verwerkt. In dot koder suggereerde één von de leden om oon de ene kont

von de voetgangerstunnel meer met groen enreliëf te goan werken en om deandere

kont vrij te houden voor bebouwing. Tevens vond men het zonde dot de verplichte
groenstrook von 90 meter longs de Bíddíngringweg groter werd geprojecteerd don het

vereiste oontol meters. Een onder punt, dot voor de nodige gespreksstof zorgde, wos de

voetgongerstunnel. De gemeente wos bong, dot er niet optimaol von de tunnel gebruik

gemookt gaot worden. Met nome ols in de toekomst op de Fozontendreef in de omgeving

von de tunnel een busholte komt, ziet men dot gevoor. Verder blijken ook de kosten een

belongrijke rol von betekenis te spelen. Een tunnel zal meer don twee ton goon kosten.

Debegeleidingscommissie zog deze moeilijkheíd ook wel, moor vond, dot er bij het
plonnen moken gewoonweg vonuit moet worden gegoon, dot die tunnel volledíg gebruikt

moet worden. Voorol met het oog op de schoolkinderen vinden zij de tunnel von het

grootste belong.



Brond woonhuis Swifterbont
Kortsluiting in een schemerlomp in de woonkqmer is vermoedelijk de oorzook geweest

von de brond in eenwoning oon De Jochthoorn. Op het moment dot de bewoners een

wondeling, mookten moet de brond ontstoon zijn. Omwonenden ontdekten de brond en

waorschuwden de brondweer , die niet meer kon voorkomen, dot de gehelebeneden

ver dieping u ítbrondde.

Het' Pleln Biddinghuízen

Stoot momenteel in Biddínghuizen bíj de werkgroep wonen het plon "De Boon" centrool,

op ondere gebteden zijn zij niet minder actief .Zo beginï bijvoorbeeld ook de

verbetering von de situqtie op en rond Het Plein voste vorm te krijgen. Iets onders wot

binnenkort ook los zol "brond en" zijn de te bouwen speelplaotsen bíj de Koolzoadhof .
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Bungo I owt errein Swífterbont
Op verzoek von de gemeente hod de Vereniging voor Dorpsbelangen een informotieovond

belegd over het bungalowterrein tussen De Longe Streek, Noordsingel, Toermolijn en de

Kampweg. De op deze avond von gemeentewege verstrekte informotie over het plon

werd door de vele aanwezigen nu niet direct in een hoero stemming ontvongen. Tntegen-

deel. De sf eer kon beter worden uitgedrukt ols zíjnde sceptisch. Volgens het geldende

bestemmingsplon moeten op het desbeïreffende terrein eengezinsttoníngen komen.

/tfioqr aangezien de exploitotie bij een dergelijke bouw voor de gemeente te duur wordt,

heeft men gemeend de bestemming te moeten veranderen. Er is long oon het plan

gesleuteld en geprobeerdhet zo oantrekkelijk mogelíjk te moken. Uit de oanwezige

grond is getrocht zoveel mogelijk rendement te hqlen door een moximool oontol

bungolows te projecteren. Dit ontlokte bij één von de oonwezigen de opmerking, dot hij
het een erg drukke toestond vond. Hij stond níet olleen in zíjn oordeel, wont er gingen

ook geluiden op om dewoningen,die in het midden von het plon woren gesitueerd,te
loten vervollen, om zodoende speelgelegenheid voor de jeugd te creëren Ook werd

kritiek geuit op de geplande ontsluitingsweg, het tekort oqn openboor gtoen,het
centrale ontennesysteem, het type woningen en prkeerfociliteiten. Het grootste

bezwaar wos evenwel, dot er teveel woningen op een terrein met een dergeliJke

ofmeting wqren geprojecteerd. Reocties ols: "Woorom zo bekrompen: we hebben zo'n
grote polder" en "fk vind het een frommelgeval, vondoor dot weggetje, wont er moesten

uit economisch oogpunt 30 woningen komen" goven dot overduidelijk weer. Tot

definitieve plonnen kwom men die ovond niet.

Beleid torensilo's
B. en W. von Dronten zijn in principe bereíd alle grote veehouderijbedrijven in de

gemeente foestemmíngteverlenen voor het plootsen von torensilo's, zonder dot ee?st

oon onderen advies zol worden gevroogd.



Het college is tot dit stondpunt kunnen komen nodot het ministeríe von Ruimtelijke

Ordening de gemeente Dronten in het gelijk hod gesteld ten aonzien von de werkwrize

van de oàn*og"n om vergunning voor torensilo's. Het ministerie van BinnenlondseZaken

heeft zich bíj die beslissing neergelegd. B. enW. moken één uitzondering en dat is ols

de londschoppelijk (notuur) woordevolle gebieden in het geding komen. Don zal ee?st

vríjstelling voor de bouw von een torensilo worden gegeven no odvies von

Stootsbosbeheer.

lrleptunes Bíddinghuizen

Door selectiever te zijn bij het uitzoeken von de muziek en het atganiseren von

uitstopjes, hoopt men in het jeugdcentrum "Neptunes" het bezoek oon de jeugdsoos

weer op het oude peil te krijgen. Dit werd besloten oP een infoovond die in het

jeugdcentrum onder het motto: "Wot kom jij in centrum Neptunes doen?" werd

geiouden. leugdleider Henny Domen had tot deze avond besloten, omdot het lootste
joor het bezoekoon het centrum sterk wos gedoold en hij g?aog oon de weet wilde

Lot"n, woorvoor de jeugdnoor het centrum komt, om op die monier het progrommo of
te stellen op de wensen von de jeugd.
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De tlÀeerpool

Al hoewet níet exoct buiten de voorst ellingen, wordt bíjgehoude n hoeveel personen " De

Meerpool" bezoeken, is de globole schotting, dot het bezoekersoontol over 1974

2g3.g21 moet zijn geweest.Tn deze schotting is het vrije Meerpoolbezoek niet

opgenomen . Ë.en en onder blijkt uit het octíviteitenoverzicht t974 van "De Meerpool".

De hol kreeg 163.000 bezoekersteverwerken: de sport zorgde voor zo'n 30.000

bezoekers; het theot er met eigen voorstellingen 23.000 Personen en groepen die

gebruik mookten von de geheleoccommodatiezorgden voor nog oltijd 20.800 mensen.

Dortel dorp
De eerstkomende bijeenkomst von Politíek Kofé krijgt een f eestelijk tintje. Onderwerp

van gesptek zijn dan de festiviteiten op Konínginnedag en op 5 mei. De orgonisatoren von

Politiek Kofé willen hier in somenwerking met Dorpsbelang Dronten over proten in de

B'rok. Zij menen, dot het tijd wordt om er nu over te proten om te proberen von

Dronten een"dortel dorp" te moken tijdens die notionolefeestdagen.Het ideeis
geopperd om beide feestdagen te koppelen, woordoo? et in die week een

ooneenschokeling van ollerlei gebeurtenissen zol kunnen plootsvinden. Men denkt, dat

voor één dag een stroot ve?sieren niet de moeite is, moor voor zes dagen misschíen wel.

Overnome Centrule Werkploots Dronten

De gemeenterood heeft zich uitgesproken bereid te ziin om over te goon tot overnome

von de centrole werkploots in Dronten, zulks inclusíef de op het terrein stoonde hol T

69.



Het college von B. en W. heeft ínmiddels overeenstemming met het Ríjk bereikt over de

voorwoorden. De tronsoctie volt in vier delen uíteen: o. koop von hol T 69: b. koop von

eenpe?ceel industrieterreingelegenoon De Loge Voort: c.het nemen in erfpocht von

het resterende op de voormolige centrale werkploots gelegen industríeterrein: d.

overnome om níet von het openboor g?oen en dewegen op het terrein.

Lrl^IJ Swifterbont
ïijdens de joorvergoderíng von de LMIJ ofdeling Swifterbont heeft deheer P. G. A. de

Longeofscheid genomenols voorzitter von de ofdeling, no ocht iaar deze functie te
hebben vervuld. "U bent de LMfJ", zo typeerde deheer Siebengo de scheidende

voorziïter. Uit de ofscheidsr ede van de heer De l-onge wordt het volgende

weergegeven. Hij wilde groag een lons brekenvoor verdere somenwerking tussen de

verschillende stondsorgonisoties , zowel plootselijk ols provinciool. Hij bepleitte de

volledige somenwerking voorol noor buiten. "Vorig joor is reeds door Jongeren 19NU een

voorstel ingediend om te komen tot één orgonisotie. De tijd dringt om gezomenlijk op te
treden om voorol de belangen von de boeren te behartigen" .

Toegong gebouwen

Een door leerlingen vsn de vierde klos von de Scholengemeenschop in Dronten
somengesteld ropport mookt duidelijk, dat in Dronten weinig voorzieningen ziin
getroÍfen, die openbore gebouwen gemokkelijk toegonkelijk zouden moken voor

involiden, oldus roodslid mevrouw Wossens(CCP).Zonder het ropport te kennen,

onderschr eef wethouder Witt eveen de opmer kingen vanu ít de rood en zegde een twder

onderzoektoe.
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SpoÉhol in Dronten
Over enige weken kan definitief zekerheid worden verwocht ovet een posítieve

beslissing in Dronten een sporthol te bouwen. De bouw zou kunnen plootsvinden in het
koder von oonvu I I ende w erkgelegenheid. De voor bereid ingsprocedure wordt nu gestort
door op korte termijn besprekíngentevoe?enmet verenigingen en toekomstigeondere
gebruikers van de sporthol. B. en W. hebben besloten een uít het Gemeentefonds

ontvongen extro uitkeríng von f.450.000,00 qon te wenden voor de bouw von de sporthol.

Emvier neemt Hydrofin over
Dewerkgelegenheid in Dronten wordt, hoewel op kleine school, nieuw leveningeblazen
door de f írmo Emvíer uit Dronten. De directíe von dit bedrijf heeft besloten het in
oktober vorig joor foilliet verklaorde bedrijf Hydrofin over te nemen. Met de sluiting
von Hydrof in moesten 15 mensen worden ontslogen. Von dít oontol zijn er toentertijd
zes in port-time díenst door Emvíer ave?genomen. Nu Emvier zich permonent in het oude

Hydrof in bedrijf goot vestigen worden die zes en nog eens vier oude Hydrof in

werknemers in voste dienst genomen.



Insprook over het centrum von Dronten

De insprookprocedureover het centrum von Dronten komt op gong. Reeds geruime tijd
stoot de ontwikkeling von heï centrum ter discussie. De komst von Albrecht is
oonleidíng, dot binnen enkele moonden belongrijke beslissingen ovq uitbreiding en

vormgevíng von het centrum noodzokelíjk zijn. fn de Werkgroep zijn o.o. de

consumentenvertegenwoordigd. De consumenten hebben op hun beurt een

be.gëleidingscommissie voor de insprook gevormd. Voor de insprookprocedurevaor de

eerste ronde zijnzegge en schríjve slechts driewekenter beschikking. Er is don ook

een strok tijdschemo opgesteld. Debegeleidingscommissie wordt gevormd door de

domes De Roo, Von der Wol, Von Witsen en de heer Noteboom; odviserend zijn 55KW
(mevrouw Vis) en De Meerpool (dhr. Hoogeveen). De coördinotie is in hqnden von

Stichting Welzijn (mevr.Hettingo). fnstellingen in het centrum die bíj het overleg

betrokken worden zijn de bibliotheek, de R. K kerk, Gezondheidscentrum, politiebureou,

PTT, Hervormde kerk en de horeco; voorts de winkeliersvereniging,Pedebewoners,
Ruimbewon e?s en bewoners Schouwstroot. Verder nog de volgende orgonisoties:

Dorpsbelong Dronten, Biddinghuizen en Swifterbont, vrouwenorgonisoties, werkneme?s-

overleg, winkeliersverenigingen in Swifterbont en Biddinghuizen, stondsorgonisoties,

Jongeren 19NU, bejoordensoos, politieke portijen, Hondel en Nijverheid,Verbond voor

Veilig Verkeer, de StreekVW en mínder voliden.

Kort nieuws von de Eemeeatel
- De gemeente loot weten dot het bouwen von bungolows op het bungolowpork met

het doel dezeteverkopen, níet zol worden toegestoon;
- B&W hebben voorshonds besloten geen grootwinkelbedrijf toe te laten in het

plon De Boeg.

- B&W stellen de raod voor op bescheiden schqol over te goon tot vormen von

dienstverlening door de PTTvoor degemeente in de postogentschoppen von de

woonkernen Bidd ingh uizen en Swif terbont.
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Urgentieplon 1975
Plon overtuinen Fruithoí te Biddínghuizenis ols eerste op de urgentielijst 1975
geplootst. Op de eerste lijst von zeven projecten zijn verder door het college von B & W
geplootst: vervonging boekhoudmochine, uitbreiding kleedoccommodotie sportcomplex
Swifterbont, kosten stichten jeugdoccommodotie in Dronten, moterioolberging
gemeentewerken op sportcomplex Biddinghuizen,verbeterenparkeergelegenheid bij
sportcomplexte Swifterbont enbewegwijzering enkele punten in Dronten. De volgorde

op de lijst geeft de mote aon von urgentie zoals die door B&W thqns gezien wordt. Voor

de totole joorlijkse losten ad Í.47.983,00 wordt dekking gevonden binnen bestaond

budget in de begroting.



De tweede lijst von urgente objecten voor 1975 zijn: dempen sloot Buitenhof

Swifterbont, plootsen obriaan De Oeverloper in Dronten, vervonging meubiloir in het

gemeentehuis, opknopbeurt en uitbreíding gemeentehuis, speeltoestellen openbore

speelploot s De &eenïe in Swífterbont en af scheiding reporatiegedeelte werkploots

gemeentewerken. De totole kosten von deze investeringen komen éénmalig ten loste von

debegrofingspost "Toerekening kosten voor medewerkers oon de grondexp|oitotie",

welke post een overschot zol geven. De hieruit voortvloeíende joorlijks terugkerende

explóitotielosten worden gedel<t uit de Post Onvoorziene uitgoven.

Een derde door B&W opgestelde lijst geeft projecten te zien die mogelijkin1975
uitgevoerd kunnen worden. De volgorde in urgentie is nog niet bepoold. Het betreft:
uitbreiding sprookonderwijs, verbouw gezondheadscentrum Dronten, oonschof materieel

voor hulpverleningsutogen bij ongevallen, stichten Gereformeerde school voor

bosisonderwijs te Dronten, verbetering moteriële positie roodsleden, herstel kinder-

speelploots Lijzijde te Dronten, ofschoffing fosering subsidiebeleid, fietspad
@ongboord te Dronten, cr eët en zonddepot, vergoedtng roodsf rocties, extra kr ediet en

t.b.v. kleut er- en bosisonderwíjs en uitbreiding openbore kleuterschool "De Tros". De

joorlijkse losten od totool f .86.700,O0 worden gedekt uit Onvoorzien.

Verder is oan de rood oongeboden een inventorisotie von investeringen en andere

uítgoven, welke zich op wot longere termijn ingoonde 1976 zullen oondienen. Het goot nu

ol om 55 zaken, wooronder de volgende: uítbreídíng kleedgelegenheid sportcomplex

Biddinghuizen, nieuwe borden bebouwde kom, oonleg voetpod De Grutto - De Noord noor

gemeentehuis, oonleg fietspod langs Bisonweg te Swifterbont, kosten schoolortsen-

dienst, obrí's oon de Tarponweg en Vuursteenweg, tennisbonen Swifterbant en Dronten,

reconstructie winkelcentrum Dronten, uítbreiding zwembaden in Bíddinghuizen en

Swifterbont, overdekt zwembod te Dronten, uitvoering porkeerplon voor bestoonde

woonwij ken, beschoei ing longs insteekhov en t e Dronten, oonleg verlengde

Fozontendreef , aonleg korfbolveld en hockeyvelden plus kleedkcmers in Dronten,

verbetering gebouw podvinders , deÍ.initieve ligplootsen woonboten, aanleg steiger

hovenkom te Dronten, bouw nieuw gemeentehuis, comping bij woonkern(en), verbetering

vloer De Meerpool en nog vele andere zaken.
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Woningbouw verjoogrf volkstuinders
De overgrote meerderheid von de leden von de volkstuinvereniging in Dronten wil het
nieuwe volkstuinencomplex, zo bleek tijdens de joarlijkseledenvergadering, grcog

gereoliseerd zien oon de Fozontendreef achter de begraafploots. Dit ondonks het f eit,
dot deze plek hen geen permonente vestiging biedt. l.loor qlle woorschijnlijkheid moeten

zij no een joor of tien weer verdwijnen, omdot door een ploots vrij moet komen voor de

eventuele komst von industrie. Andere olternotievenwoten: in het fruitteeltgebied oon

de Boudewijnloon op de kovels M76 en MT| en oon de Rendierweg op kovel K 56. Deze

werden met nome omverkeerstechnischeredenen door de leden verworpen.



Moor de mogelijkheid blijft aonwezig om no vertrek oon de Fozontendreef zich weer oon

de Rendierw eg t e vestígen.

Oorzook von de overplaotsíng ís de gestoag doorgoonde woningbouw ín Dronten. Met de

komst von plon "De Fozont" moet het overgrote deel von de volkstuinders verhuízen. De

hoek oon de Drontetweg en Biddingringweg in plon "De Fozont" blaift bestoon voor

volkstuínd ers, die moeilijk ter been, minder volide of bejoord zijn. Voorzitter von de

volkstuinv ereniging, de heer R. Rook, vond het jommer, dot de volkstuind e?s weg

moeóten. "Moor ook elders moeten volkstuínders wijken voor woníngbouw" oldus luidde

de pleister op de wonde von de heer Rook.

Doelstellíngen uitbreiding / verníeuwíng winkelcentrum Dronten

De olgemene doelstellingen zijn ols volgt geÍormuleerd:

1. Het behoud enverstevigen von het multifunctionele korokter von het centrum von

Dronten. Het centrum díent tefungeren ols streekcentrum voor de ogrorische- en

r ecr e.ot i ev e f unct i e von Fl evo lond.

?. Het moken van een gefaseerd stedenbouwkundig totoolplon voor het centrum, woorbíj

de hu id ige behoef t en gedet ailleerd en de lot er e behoef t en 9l obool worden oongegev en.

3. De loy-out von het gehele centrum in één hond.

4. De tweede en volgend e fasen dienen gerealiseerd te worden op bosis von de

ontwikkeling von het oontol inwoners en eventuele wijzígingen in het bestedingspotroon.

Verder zijn ten oonzien von de winkelfunctie ocht doelstellingen geformuleerd, ten

oanzien von de sociool-culturele functíe drie, verkee? negen en ten oonzien von milieu

twee,te wetenz

l. Gestr eef d zal dienen t e w or den noqr een opzet woorbij het tekort aan sf eer,

gezelligheid en beslotenheid in het centrum worden opgeheven en woorbij derndelige

kl i motolog isc he invloeden zov eel mogel íj k gew eer d worden.

Z. Er moet rekeníng worden gehouden met de privocy enleeÍbaarheid voor de bewoners

von de bovenwoningen.

Uitvoering von "Eendrocht"
Onder leiding von dirigent deheer Boot kon "Eendrocht" terugzien oP een geslaagde

joorlijkse uitvoering. Het niet te overloden progrommo werd correct ofgewerkt. Onder

leiding von de heren Groen, Oud en Sloetjes musiceerden drie gtoePen jeugdige

leerlingen. Bij "Eendrocht" geldt terecht het porool "Wie dejeugd heeft,heeft de

toekomst".

De Flevolonder 18 '?5 februori 1975
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Werkgroep Wonen Biddinghuizen

De open ovond die de werkgroep Wonen in het kerkcentrum "De Voorhof" heeft
gehouden is door een behoor I ij k oanto I Bi dd inghu izer s bezocht .



Voor deze gelegenheid had werkgroep Wonen diverse tekeningen von even zovele

projecten, waar zemeebezig zijn oon de muur gehangen zools speelploots Kloversingel

en die von Het Pleín, terwíjl ook de moguette von het nieuwe uitbreidingsplon "De Boon"

aanwezig wos. Aon het slot von de open ovond vond overleg ploots met bewoners von De

Voor. Een woordvoerder von deze stroot vertelde, dot de bewoners ggatne zien, dot de

bestoonde weg tussen de huizen en de voortuín verdwijnt en dot de tuinen worden

doorgetrokken tot aon de huizen. Deheer R. Prins von de werkgroep Wonen vertelde

"De'Voorbewonetstt,dot de voortuinsituotie niet zo moor gewijzigd kon worden, omdot

dit een wijziging von het bestemmingsplon inhoudt, hetgeen gezien de ervoring die de

werkgroep met overtuin situotiesheeft (De Fruithof) een longe procedure is. Alle

bewoners von dit deel van De Voor zullen het met de wijziging von de situotie eens

moeten zijn, en dot wanneer dit zo is, ze ookbereid moeten zijn met het opbreken van

de weg te helpen. Hierop woren de bewoners voorber eid en toonden de werkgroep een

hqndtekeningenlijst, woorop olle nomen von de bewoners die zich bereid hodden

verkloord tezijner tijd een hondje tehelpen.

Hippisch centrtm Dronten
Het is niet onwoorschíjnlijk, dot de ruiters in Oostelíjk Flevolond ove? eenjoor kunnen

beschikken ove? een hippisch centrum. Bij Stíchting Flevomonege, de Flevoruiters en

vele enthousioste ruiters bestoon grootse plonnen omtrent de verwezenlíjking van een

dergelijk project aon de Ansjovisweg noost de bestoande monega De kosten die met de
plonnen gemoeid zijn bedrog en twee ton. Dot is veel geld. Echt er , de voorzitter von de

Stichting Flevomone ge, de heer ír . J .C. de Koníng, en de enthousioste heer Vermeer zien
doortoe wel mogelijkheden. De helft von het bedrog wíl men ve?ga?en door het uitgeven
von renteloze aandelen. De ondere ton denkt men deels door subsidie en deels door een

bonklening te verkrijgen. De plonnen verkeren nog in een onderzoeksstodium, moor de
grote vastberodenheíd von olle betrokkenen om voor het hippisch centrum te werken
geeft degene die door mee in oanroking komt de overtuiging, dat het hoost niet fout kon

9oon.

Nieuwe PC iÀovo in Dronten
B & W von Dronten hebben in principe besloten oon de Vereniging voor Christelijk
Onderwijs vergunning te verlenen voor de bouw van een movo-school oon de Jupiterweg
te Dronten. Om de school op de door de Vereniging gekochte grond somen met een

sportveld te kunnen situeren, is eveneens in principe besloten vrijstelling te verlenen
von het voorschrift von het bestemmingsplon, dot een bebouwingsg?ens niet mog worden
overschreden.Het goot hier omeenbreedte von het hoofdgebouw von zevenmeter.

Bozor Swift'ó4
De opbrengst von de bazor von Swíft '64 in de Hoekst een bedraagt ruim f.2000,00. De

bozor wordt eens in de twee joor gehou den. Het roden vqn het gewícht von vier
bestuursleden en een vorken werd een graot succes.
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Eerste insprookronde centnrm von Dronten

Een vot vol tegenstellingen! Dot is debeste kwolificotie voor de uítslogen van de

discussieovonden over het centrum. Drontenoren hebben zich niet onbetuigd gelaten.

Velen hebben van de insprookmogelijkheden gebruik gemookt. Debe.geleidingscommissie

von'Werkg roep CentnJm en met hen de stedenbouwkundig e, prof . Von Ïol, en de orchi-

tect de heer Von Ardenne,werd overstelpt met mogelijkheden, onmogelijkheden,

suggesties, plonnen, tekeningen en dergeliJke. De uitslogen von de discussieavonden

wàrden op eenríjtje gezet om te trochten meer duidelijkheid in de plonnenïe krijgen.

In totool hebben 28 groeperingenoon de discussie deelgenomen, wot neerkomt op het

meedenken von ?77 inwoners.

Rood in onderholf uur door 25 punten

Kennelijk om energiete sporen voor de behondeling von debegroting deed de Dronter

g.m""it.rood het vrijdogovond wíj rustig aon. fn een tijdsbestek von muwelíjks

onderholf uur werden25 agendopunten afgewerkt, woorno defractievoorzitters hun

olgemenebeschouwing"n nàor oonleiding von de begrotíng 1975 aÍstaken, woorover loter

in de weekzou worden beroodsloogd. Bij de behondeling von het punt 'regeling

welstqndst oezicht' pleitte de heer J. Janmoot nomens zijn froctíe (P AK) voor de

benoemíng von een derde - von buíten of oon te trekken - archítect , die zich in het

bijzonder met de esthetico zou kunnen bezighoud en en de ombtenoor von de dienst

gimeentewerkenols toegevoegd secretoris in het welstondscollege zou kunnen blijven.

Hi; ti"t het ín zíjn betoog voor komen, ols zou de ombtenaor gemeentewerken in het

huidige welstondsc ollege niet geheel onofhonkelijk stoon tegenover vele aanwagen.

Mevrouw Blink (VVD) zou groog zien, dat architect en opdrochtgever worden betrokken

bíj het overleg over dedoor hen ingediende plonnen. Wethouder J. Witteveen had

moeite met het voorstel von de heer Jonmoot. Hij meendejuist, dot de aanwezigheid

von eenombtenoor von de gemeente een duidelijke positieve kont heeft en ook detwee

von buiten komende orchitecten ervoren de oonwezigheid von de ombtenoor als zeer

positief. Wot betreft deopmerking von mevrouw Blink zei de wethouder , dat er von de

25 bouwaonvragen er 23 geen moeilijkheden opleveren. Vook zijn er kleíne opmerkingen,

moor die zíjn no eenbrief of een telefoontj e snel opgelost. fndíen er sproke is von

duidelijke verschillen dan worden opdrocht gever en orchitect door het welstondscollege

uitgenodigd en in het verledenis gebleken dot men er doorno wel uitkomt.

Kuiptrofee
De toneelvereniging "Morkonti" uít Swífterbont heeft de eerste strijd om de fraaie
kuiptrofee gewonnenen mocht zoterdogovond uit honden von burgemeestet mr. E.P. van

Veldhuizen de wisselbokool in ontvongst nemen. De door De Flevolonder beschikboor

gesteldeprijzen voor de beste hoofdrolvertolkster en voor debestespeler of regisseur

werden respectievelijk door de jury toegewezen oon Riet Jonsen von "MorJ<onti" voor

hoor rol Vere Lindt en oon regisseur Frits Koopmons von de Dronter toneelvereniging

"Flevokomedie".



De huurprijzen voriëren von f .28O,@ tot f .?95,00 per moond. Bij de
woningbouwvereniging wil men in eerste instontie de inwoners von de gemeente Dronten
voorrong geven bíj deze "oonbieding".

De Flevolonder 18 en ZOmoort 1975
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Bouwcommissíe

Het dagelijks bestuur von de Gezondheidsrood stelt voor een bouwcommissie ín te
stellen, die onder technische begeleiding en ossistentie von de dienst gemeenïewerken,
zíchbezig goot houden met het opstellen von een ptograrnmo von eisen, de uitwerking
dqorvon in een concreet bouwplon enbegeleiding von de bouw von de verbouwing en

uítbreiding von het gezondheidscentrum in Dronten. Voorgesteld wordt doorvoor de
heren R. von Oord, M. von Dijk, H.C. von Wenum, A. Kodijk en H.J. Bekius oon te zoeken.

Beleid PA K - raodsf roct ie
Tíjdens de in het kerkcentrum Open Hof gehouden algemeneledenvergadering von PAK-
Dronten werd uitgesproken, dot men het met de door de froctie in de gemeenterood
gevoerde beleid in grote lijnen wel eens wos. Eén von de leden hod krítiek op de opvong
vsn de nieuwe inwoners. Hij hod geconstateerd, dqt er in de raad geregeld wordt
gesproken over deze opvong, moor dot niemond precles wist wot onder die opvong moet
worden verstoqn enwie het moet orgoniseren. Vonuit de froctie kwom híerover de
opmerkíng, dot de opvong beter georEoniseerd moet worden, moor dot er toch wel het
een en onder oon wordt gedaon. Met nome werd in dit verbond de Woningbouwvereniging
genoemd. Anderen hodden opmerkingentenaanzien von het probleem losÍopende honden.
Een onder lid drong er bij de roodsf roctíe op oon de voortgong vqn de werkzaornheden
van de Gezondheidsrood scherp in het oogte houden en don met nome het zeer urgente
punt von uitbreíding von de gezondheidscentro.

Vervrriling dorpen
Van gemeentewege mookt men zích ernstig zorgen over de toenemende vervuiling in de
woonkernen. Er wordt voorol in struiken enandere beplontingenveel ofvol oongetroffen.
Door gemeentewerken, dot besloten heef. extro personeel intezelten, wordt de
vervuiling opvollend groot genoemd. Eén dag in de week hoolt gemeentewerken een
wogen vol vuil uit de beplontingen in de woonkern Swifterbont. fn Biddinghuizen en
Dronten ís dot overigens niet veel minder. Gemeentewerken goot de vervuiling met meer
mensen oonpokken, moor rekent vooral op de medewerking von de inwoners.

Wijknood V in Dronten ingesteld
fn het Porochiehuis is begin deze week door een groot qontol mensen uit de buurt De
Oeverloper - De Morinel - De Grutto een wijkrood ingesteld onder supervisie van de
Vereniging dorpsbelongen. Het idee omtot een wijkrood te komen is een oude wens von
de dorpsvereniging. De bijeenkomst stond onder leiding von de heer H. van Bruggen.



Joorrrerslog Brundweer

De vrijwillige brondw eer in de gemeente Dronten is in 1974 redelíjk actief geweest. Tn

totool hebben ze !9 uítrukkingen gehod. Eenmool is voor een loos olorm en driemool voor

hulpverlening uitgerukt. Het begrote schodebedrog von de bronden en ongelukken,

waorvoor de vríjwillige brondweer heeft moeten uitrukken, wordt gerqomd oP

f.493.000.-. Wot de melding, olormering en de onderlinge communicotie von de

brondweerliedenoongoot, zal er dit jaar het nodige urorden verbeterd. Het moterieel

von de brondweer ís sinds kort uitgebreid met een schuimblus eenheid om te worden

ingezet bíj bronden welke niet met woter geblust kunnen worden of door woor water

gevaor enextraschode kon doen ontstqon. Voor het op peil houden von de geoefendhetd

en parootheid worden regelmotig oefeningen gehouden. Er wordt *mengewerkt met de

brondweer in omliggen de gemeent en.

De Flevolonder t en 3 opril 1975
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Dnrkte tijdens Poosweekeínde

Het Poosweekeinde brocht in Flevolond weliswoor veel toerisme, moor uítermote druk

wos het toch niet op de wegen. Flevohof , de grote toeristísche ottractie in Flevolond,

trokvanzelfsprekend het meestebezoek. Voorol opTweede Poosdog wos het er druk en

posseer den 10.000 bezo eker s de t o egangspoo rten. Het scheepsor cheo I og isc h museu m te
Ketelhoven kreeg tijdens het Poosweekeinde 1.000 belongstellenden. fn De Meerpool

kwomen enige duizenden jongeren von het GereformeerdVerbond bijeen. De

dogjesmensen, die voor het gemeenschopscentrum mor Drontenwa?en gekomen, vonden

De Meerpoolgesloten.

ttlodelwoning in De Boeg

Toekomstigebewoners von De Boeg en belongstellenden kunnen kennís nemen von het
interieur van een woning in het plon De goeg te Dronten. Mevrouw Hogting-Ebbinge, lid

von de begeleidingscommissie De Boeg, opende officieel de aqn De Botteloef stoonde

modelwoning. Het ligt in de bedoeling, dot de woning tenminste een joor model stoot op

vrijdog, zaterdag en zondag von 14 tot 17 uur. Bezoekers von de modelwoning worden

don wiendelijk door enkele gostvrouwen ontvongen en krijgen allerhonde informotie
uitgereikt. Specíool voor het plon De Boeg is eenboekje somengesteld.

Poosruur
Onder grote belongstelling werd ook ín Dronten een poosvuur ontstoken. Nobij De

/\Aorinel werd een grote hoop tokken en oude bonden in brond gestoken. De orgonisotie
van dit vreugdevuur was deVereniging voor Dorpsbelongen.



De dorpsvereniging zoekt nieuwe wegen om doormeebeter debelangen von de bewoners
te kunnen behortigen. Het belangrijkste doel van een wíjkraod is zondermeer om de
leefbaarheid in een wijk te verhogen. De specifieke zoken vonuit een wijk moeten door
een wijkrood worden behortigd. Verschíllende onderwe?pen zools ontvongst nieuwe
bewoners, porkeerplootsen, het bezoeken von zieken, het orgoniseren von feesten zijn
goede zaken, woormee een wijkrood zich bezíg kon houden. fn de wíjkraod hebben
zitting genomen de domes Oosthoek en Goedkoop en deheren Roller, Antonus, Schoap
en Bos.
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Dorpsbelong Swifterbant
Zwaarste punt op devergadering von Dorpsbelong Swifterbont was dewoag wot de
gemeente geadviseerd moet worden tenoanzien von het door het gemeentebestuur
beschikboor te stellen bedrog ter dekking van gemeenschopsvoorzieníngen. De meeste
oanwezigen nomen oqn, dof gekozen moest worden tussen eensportzaol onnex
voorzieningen voor jeugd, bejoarden en andere groepen én een uitbreidíng von het
zwembod. Swifterbont groeit en dot eist voorzieningen. De óf óf vroog is vrij moeilijk;
het zou én én moeten worden. Deheer Von Dorsser (voorzitter Swift '64) toonde oon
dot Swift een tweede sportzool olleen wel in de ovonduren zou kunnen vullen. De
zwembodcommissíe brocht noor voren dat twee zwemmers per m2het beoef enenvon de
zwemkunst niet bepoold bevordert. Af gesproken werd dot viq een in het leven te roepen
commíssie getracht zol worden - m het inwinnen von nodere informotie - met een
gefundeerd verzoek bij het gemeentebestuur oan te kloppen. Andere zoken die tijdens
de vergadering aon de orde kwomen woren: verversing zondbokken op
kinderspeelploatsen, meewerken aon het oprichten von een bejoardensoos, plaotsing von
een veelichte plottegrond von het dorp (voor veel niet-inwoners blijkt Swifterbont een
doolhof te zijn), hondenoverlost en verbetering von de bereikbaarheid von Spelwijk en
Buitenhof , voorol met betrekking tot ziekenouto en brondweer.

Fietspod longs Rietweg?
Bewoners von de Rietweg hebben de Dienst der Zuiderzeewerken verzocht longs de
Rietweg een fietspod oon te leggen. Het woornemend hoofd van deze Diensf deelt ols
ontwoord op de brief o.a. mee, dot de oonleg von fietspoden in Oostelíjk Flevolond
voortdurend zijn oondocht heeft. Longs de Rietweg is oon de noordw es'tzijde een
fietspod geprojecteerd, moor het budget von de Dienst loot thons niet toedít fíetspod
in uitvoering te nemen Om toch gedeelteliJk oon het verzoektegemoet tekomen, zol
worden getrocht nog in 1975 het gedeelte f íetspod langs de Ríetweg tussen de
Dronterweg en de fietsbrug over de Riettochï nqor de Ottolonderloon te reoliseren.
Het fietsverkeer noor en von de fruitteeltgebieden von de Von den Homloon en de
Ottolanderlaon behoeft dan niet meer von de rijboon von de Pietwe4 gebruik te moken.



Schoolhondbol
Erg veel enthousíosme bij de meer don 250 octieve deelnemers / -sters, goede

belongstelling von sterk meelevende ouders enondere schoolgenootjes enniel te
vergeten de erg sponnende finolewedstrijden: dot woren de drie opvollende kenmerken

von het zaterdag gehouden schoolhondboltoernooi in De Meerpool. Von twoolf

bosisschol en in de gemeente Dronten wa?en één meisjes- en éénjongensploeg toegelaten

tot het wederom erg goed bevollen toernooi, dat georganiseerd werd door de

hondbolofdelingenvon Asvd, Bos en Swift. Aonhet einde van de wedstrijden konden de

kompioenstitels en dewisselbekers worden overhondigd oon de dolblije leerlingen von De

Dukdolf (meisjes) enHet Kompos fiongens).

Vui lnisstortploots Dronten
De vuilnisstortploots von de gemeente Dronten oon de Ansjovisweg blíjkt erg discutobel.

fn de loatstgehouden roodsvergadering kwom dit punt twee mool ter sproke. De heer

Rook (CCP) ende heer Jonmoat (PAK) woren degenen,diebezworen noor vo?en brochten.

Deheer Rook wilde wetenwoor de stortploots zou komen als de huidíge vol ís. Hij vroeg

zichverder af of Dronten er wel goed aan deed om Lelystod ook von de stortplaots
gebruik te loten moken. De heer Janmoat kon zich niet verenigen met de romneyloods,

die op de vuilstortploots stoot. Deze hoort door niet thuis. B&W menen evenwel, dot de

loods in relatie tot zijn vormgeving niet misstoot en ziet doorom geen reden de loods te
loten verdwijnen.

De Flevolonder I en 10 opríl 1975
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rlÀutoties bestuur Dorpsbelongen Swifterbont
Doordot drieleden von Dorpsbelong Swífterbont het bestuur verlieten moesten de

token binnen het nieuwe bestuur herverdeeld worden. Deheer Kruizingo neemt de

ploats in von de scheidende penningmeeste?, de heer Loosmon. De heer Koopmons neemt

het secretorioot over von de heer Von der Wal en de heer Von Stroolen zal de

onderwijscontocten en de publicíteit van deheer Popkemo overnemen.

Dronten krrjgt bewijdingsvuur
Bevrijding. Een woord, dot bíj de mensen, die deTweedeWereldoorlog oon den lijve
hebben mee.gemookt, ols muziek in de oren klinkt. lrh 5 joor onderdrukking wos de op 5

mei 1945 verkregen vrijheid een gebeurtenis, die op uitbundige wijzewerd gevierd.

Dertig joor joren wordt deze dag op geposte wijze gevierd. Ook Dronten blijff
uíteraord niet ochter enheeft voor de hele periode von koninginnedog tot en met 5 mei

een geheel feestprogrommo somengesteld. ASVD hookt op uiterst originele wijze op dit
f eest in. In een estoÍette wordt door ASVD -leden vonuit Wageningen een

bevrijdingsvuur rnar Dronten gebracht en oon de bevolking von Dronten aangeboden.



Advíes van WerkgroeP Centrum Dronten noor gemeenterood.

De Werkgroep Centrum zol géén eensluidend odvies aon de gemeente uitbrengen over de

ploots van het discountbedrijf Albrecht in het centrum von Dronten. Dezeweek
vergaderde deWerkgroep en kwom men no twee insproakronden en tolrijke
vergaderingen tot een advies. De insprookvleugel bleek voor variont II (noost Oudshoorn

oqn de westzijde von Het Ruim), de bestuurlijke en deskundige kont in deWerkgroep

gaf de voorkeur oon voriont I (noost Moby Dick oon de oostzijde von Het Ruim) en zelf s

verkloorden, dot voriant ff ornonvoordboor wos. De Rijksconsulent von Economische

Zoken meende, dot bij uitvoering von voriont fI de winkels oon de oostzijde von Het

Ruim in een onmogelijke positie komen teverkeren enzelfs von verPou|eten sprok.

Stedenbouwkundige Prof. Von Tol kwom voriont f - met tijdelijkheid ingebouwd in de

ofsproken en gelet op de doelstellingen van het winkelcentrum - ols de meest

evenwichtigekeuzevoor. Gemeenteorchitect J. von den Berg en wethouder J.

Witteveen deelden de zienswijze van deheer Von Tol en wilden de door deze

ingebouwd e nevenodviezen terdege inbrengen.

Dot nevenodvies wilde de stedenbouwkundíge inbouwen zowel bij voriont f ols ff. Mocht

de gemeenterood zijn voorkeur uitspreken voor vorionf ff, dan díent geadviseerd te
worden, dot er ook iets Eaat gebeuren om de positie van de winkels oon de oostzijde von

Het Ruim niet onmogelijk te moken. fndien de rood voor voriont f kiest, dan zou met

Atbrecht overlegd moeten worden of deze detoezegging wil doen, dof indien no bijv. 10

joor mocht blijken, dot er belongstelling voor een worenhuisje in het centrum von

Dronten is, Albrecht bereid zou zijn de ploots noost Moby Dick oon dit worenhuisje of
te stoon en een andere ploots tekiezen bijv. noost Oudshoorn.

Binnen de W erkgr oep w er d u iteroord oo k men igmoo I het v erkee? en het prker en

oongehoold. De orgumenten,door de bewoners von de Schouwstroot noor vo?en

gebrocht, werden doorin betrokken. Wordt vervolgd.

De Flevolonder 15 en 17 april t975
Week 16

Afscheíd von kosters-echtpaor Open Hof
Officieel is zoterdogovond ofscheid genomenvon de fomilie H. deVogel ols koster /
beheerder von het hervormd centrum "Open Hof". Het wos begrijpelíjk, dot zeer veel

vrienden enbekenden deze gelegenheid niet voorbij lieïen goon om deheer en mevrouw

De Vogel de hond te drukken enveel donk te brengen voor olles wat ze hebben gedoon in

het belong von de Hervormde gemeente in Dronten. Wos de belongstelling voor het

ofscheid op de zaterdagol groot, toen kerkelijk Dronten octe deprésencegaf,
dinsdogovond wos de belongstellíng bijkons nog groter. Afgevaardigden vsnvele
tientollen verenigingen uit Dronten en nooste omgeving woren ruor de "Open Hof"
gekomen om het echtpoor De Vogel de hand te drukken en om geschenken oon tebieden
ols donk en woordering voor de voortreff eliJke sf eer, woorvoor dít echtpoor tijdens
vergoderíng,feesten en ondere bijeenkomsten in "Open Hof" zorgde.



Volkstuin op K 52 oon de Rendierweg
De volkstuinen in Dronten worden niet verplootst noor de Fazantendreef nobíj de
begroofplaots, moor noor kovel K 52 qon de Rendierweg. Deze beslissíng werd vorige
weektíjdens een buitengewoneledenvergadering von de volkstuinvereniging. De

volkstuinders woren dezekeer meer eensgezind over het plon dan voorheen het gevol

wos met de overplootsing mor de Fazontendreef . Dit wos mede fe donken oon het goede
schetsplon, dot de gemeente hod ontworpen voor de kovel oon de Rendierweg.
fn de loatstgehouden joorvergadering von de volkstuinvereniging werd besloten om het
grootste deel von de volkstuinen te verplootsen noor de Fozontendreef . Dit in de
wetenschop, dot het van tijdelijke oord zou zijn. Andere alternotieven toentertijd
woren het fruitteeltgebied oon de Boudewijnloon en de kovel K 52 oon de Rendierweg.

De eerste mogelijkheid werd uitgesloten ín verbond met deteverwachten moeilijkheden
met de fruittelers. De mogelijkheid oon de Rendierweg ochtte men uit een oogpunt van

verkeersveiligheid te gevoarlíjk. ïíjdens de buitengewoneledenvergadering over het de
nieuwe locatie oan de Rendierweg werd het punt von de verkeersveílígheid nog slechts
sporodisch terloops aongestipt, moor van een twistpunt wos in het geheel geen sproke.
Het in deze gevoerde beleid werd zelfs geroemd en men was erg enthousíost over het
plon.

W erkgroep Wonen Bíddínghuizen
Tijdens de bijeenkomst von de Werkgroep Wonen werd uítvoerig gesproken over de
Porksíngel enmet nome over het drossige grosveld gelegen tussen deLucernehof en het
sportpork "De Schelp". fn het verleden had de Werkgroep de gemeente ol eens
geadviseerd om híer bungolows te loten bouwen. Hier wilde men echter niets von weten
en dit voorsfel werdtoen von tofel geveegd. De Werkgroep nodigdedeheerDeVries,
hoofd ofdelíng beplontingen von de gemeente, uit om meer over dit terreintje te weten
te komen. Doorbij bleek, dot er bij de beplonting von het terrein rekening wos gehouden
met eventuele bouw. DeWerkgroep besloot, dot er eers'l bij de gemeente
geínformeerd zouworden,hoeveel oonwogen er bij de gemeenteliggen om een bungolow
in Biddinghuizen te bouwen. Doorno zal men verder over de Porksingel goon proten.
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Meer subsidie dorpsbelongen en muziekverenigingen
fn het gemeentelijk urgentieplon voor 7975 ís een bedrog geroomd von f.9.100,00,
zijnde definanciële conseguentie, verbonden aon de ofschoffing von de ín het
subsidiebeleid gehonteerde fasering ten aanzien von de muziekverenigingen en de
verenigingen dorpsbelongen. Concreet betekent dit het volgende: verenigingen
dorpsbelongen ontvongen een subsidie od f.1,00 per inwoner (voorheenf .o,60 per
inwoner plus een bosisbedrog od f .2OO,aA per vereniging); totqol meer subsidie
f.5.480,00: muziekverenigingen ontvongen voortoon f.4.000,00 per vereniging (voorheen
f.1.800,00 plus een bosísbedrog od f.1.000,00) totool meer subsidie f.3.ó00,00.



Rokertje toboe
Het ligt in het voornemen van B&W per 1 mei de verstrekking vsn gemeentewege van

rookartikelen in vergoderingen van de roqd, von het college, von roodscommissies, von

door gemeentelijke bestuursorganen ingestelde werkgroepen en doormee vergelijkbore
vergaderrngen tebeëindigen.Deze beslissing steunt op de overwegingen. dot hierdoor

enerzijds een,zij het beperkte, besporing voor degemeenteoptreedt von circo

f.85O,OO per jaor, doch onderzijds gevolg wordt gegeven oon de bij meerderenlevende

opvcitting dot vqn gemeentewegehet roken niet bevorderd dient te worden.

Locotie voor Albrecht
Donderdog ?4 opril komt de vestiging von Albrecht in de gemeenterood oqn de orde. No

besprekingen (totool 4 uur) tussen het college von B&W envertegenwoordigers von

Albrecht heeft lootstgenoemdetekennengegeven niet te willen ingoon op een door

B&W gelonceerd voorstel de vestiging tijdelijk noost Moby Dick (oon de oostzijde von

Het Ruim) te situeren om no ongevee? 10 joor de vestiging op een andere ploots in het
centrum te bouwen. Een vestiging thans op bosis von tijdelijkheid wos voor Albrecht
zelf onaanvoordboor , gezien de onzekerheden die hierbij optreden, ook indien de

gemeente mocht besluiten hoor bedrijfsruimte te verhuren in een door de gemeentete
bouwen pond,woorbij zijtevens optie om niet zou kunnen krijgen op eenperceel noost A

& O oon de westzijde von Het Ruim. Voorts spelen financiële overwegingen een rol,
woorbij met nome ook de door Albrecht te bekostigen porkeerplootsen, die in principe

een tijdelijk korokter zullen hebben, zwoar wegen. De tijdelijkheid en de dooruit
voortvloeiende onzekerheid von vestiging noost Moby Dick heeft Albrecht doen besluí-

ten te kiezen voor vestiging noost A & O. De gemeenterood besliste diezelf de ovond

conform de voorkeur von Albrecht.

Splitsing StreekVVV
Tijdens een op 21 opril gehouden vergaderingheeÍt het WVbestuur besloten hqor leden

voor te stellen de Streek-Vw ZuideliJke Usselmeerpolders te splitsen in twee

afdelingen,tewetendegemeente Dronten en Lelystod.Dezetweeafdelingen zullen

gezomenlijk een hoofdbestuur kiezen, dqt de octiviteíten die zích voor een gezomenlijke

oonpok lenen, zol coördineren.Verder hebben de ofdelingen een grote mate von

zelfstondigheid,met een eigenbegroting, een eigen octiviteítenplan en een eigen

ofdelingsbestuur.
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l*efbore buur"t in Dronten
De projectontwikkelingsmootschoppij Projecto is onlongs gereed gekomen met de door

hen ontwikkelde woningen qon De Scholm. Vorig joor, 19 opril, is men met de bouw von de

48 woningen, ook wel oongeduid ols okkersteeën, gestort. Binnen het tijdsbestek von een

jaor is de bouw von de woningen af gerond. Er wordt nu hord gewerkt oon de vormgeving

von de buurt on sich.



Het woonbouwproject oon De Schalm is in vele opzichten een bijzondere.In eerste
instantie wrjkt het type woníng erg oÍ von de gongbore. Ook de ínrichting van de woning

is doaraon novenont. De projectontwikkeloors hebben, noor hun zeggen, een woning

ontworpen, die moet dienenols een comfortobel toevluchtsoord woor men de hoognodige

rust kon vinden. Het type woning, een okkerstee, wordt oongeprijsd ols een leefbaor
huis. Met binnen en buiten fris wít metselwerk. De prijzen von de woningen voriëren von

f.86.600,00 tot f .97.7OO,@.

Aanleg fietspod zook von gemeente

Het VVD roodslid mevrouw H. J. D. A. Blink - Koning is ollerminst ingenomen met het
voorstel von het college von B&W om leerlingen van het Dronter Scholengemeenschop in

te schokelen bij de oanleg von een f ietspod oan Gongboord. Zij vond in de gemeenterood

bij de behondeling von dit voorstel, dot verkeersveiligheid een zook von de overheid is
en dot geenzaakwos om bij grondwerkzaamheden leerlingentebetrekken "Kinderen
van 13 en t4 joor grondwerk te loten doen goot mij te vef' , oldus mewouw Blink.

Wethouder J. Witteveen zei een beet je perplex t e zi jn von deze opmerkingen. Hij
docht dot het juíst een positieve zook wos dot je bepoolde mensen in de gemeenschop

loot meedoen. Ook burgemeester Von Veldhuizen stelde dot men het oonbod vqn de
leerlingen von de ltolhno-school positief heeft ervoren. Hij vond het een goed voorbeeld
dot novolgingverdient.Deheer H. von Horten (CCP) vond het von pedogogisch belong,

dot kinderen bij deverkeersveiligheid betrokken roken. ïoch odviseerde hij het college
von BdW olsnog contact op te nemen met de Scholengemeenschop, wont hij hod níet
graog, dat de gemeente Dronten ols kinderuitbuiter in de twintigste eeuw de

geschiedenis in zou goon.

Kritiek op SSKW
De gemeenterood stemde vorige week tíjdens de roodsvergodering in met de
subsidiëring von een vierde beroepskrocht von de Stichting Sociool Kultureel Werk
(tweedejeugdwerkleider in Dronten). Moar zander slog of stoot kwom de goedkeuring
niet. Nogenoeg olle frocties (met uitzondering von de VVD) hodden kritiek op het
bestuur van de Stíchting ten aanzien von de nwtige omschrijving von toqk en functie von

! de vierdejeugdwerkleider. Mede donkzij een pleídooi von wethouder mevrouw De Visser
stemde de rood uiteindelijk in met de subsidiëring, ol liet de heer Kodíjk
(Geref ormeerde Concentratie) weten tegen te hebben gestemd.

Vertrek raodslid J. F. de Vries
Het CCPraadslid deheer J. F. de Vríes te Swifterbont heeft het gemeentebestuur loten
weten, dot hij om stríkt persoonlijke redenen bedonkt voor het lídmootschop von de
gemeenteraad.
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Konínginnedog

De viering von de 66ste verjoardog von Koningin Julionq is ook nuwee? ín Biddinghuizen

een zee? gesloagde dag geworden. Het progrommo begon waeg in de ochtend met een

lowooíoptocht voor de jeugd, gevolgd door een rondgong von Moris Sonores, voor het
eerst in de geschiedenis vergezeld von hun drumbond, uitgerust met fleurigekleuren.
Hoogtepunten von het feestgebeuren woren ongetwíjfeld de kinderspelen en de

outocross georgoniseerd door "The Flínstones".

fn Swifterbont wos de optocht von versierdewogens uiteroord de grondiozetopper.

Het is bijno onvoorstelboor met hoeveel inzet enídeeën de bevolkíng von dekern
Swifterbont en von de buitenwegen elkjoor weer voor de dog komen. Dít joor wos het
themo "Spreekwoorden". Een schitterende stoet von wogens, woorbij de stroten en

wegen elkoor om de hoogste eer bestreden. De prochtige wagen von De Greente-
bewoners (molen: "Die eerst komt, eeÉt maolt") ging terecht met de eerste prijs
strijken. Mqor er waten doornoost nogveleanderewagens, die nouwelíjks voor dievan
De Greente onderdeden en die ook eenhoge puntentoekenning kregen.

De viering in Dronten betekende het begin van een weeklong f eest tot 5 mei. Leek het ín
devroege morgenuren von 30 opríl nog wot somber met heï weer,toen evenwel de

muzikonten van "Eendrocht" zích opmookten voor dereveille kwomen zowaat de eerste
strolen von heï Oronje zonnetje. Er was welisroor een krochïige wind, moor die kon

nouwelijks enig afbreuk doen het enthousiosme woormee voorol de Dronter jeugd zích in
het feestgedruis stortte. Dorpsbelongen hod met medewerking von onderwíjzend
personeel en enige verenigingen een progrommo opgezet, woorin voorol veel octiviteiten
voor dejeugd woren opgenomen. fn de ochtend concentreerdehet gebeuren zich op het
terrein oon de Lijzijde-De Oost (nu locotie De Regenboog), woor de kinderspelenwerden
afgewerkt en 's míddogs wos De Meerpool het echte gemeenschopscentrum von

Dronten. Het wos e? erg druk en gezellig en de diverse wedstrijdj es, die werden
gehouden, verliepen vlekkeloos. Voorzítter T. C. Rodemoker von Dorpsbelongen toonde
zich uitermote tevreden over het verloop von de festiviteiten op Koninginnedog. Bij de
georganiseerde stroatversierwedstri.ld wos het opmerkelijk, dof veel straten tot een

totole ve?sie?ingwa?engekomen. Doorbij woren door sommigestraten en hofjes kosten
noch moeite gespaord. Een jury onder leiding von mevrouw fn 't Veld kende de eerste
prijs toe oon de Breeuwerstroot.

5 mei viering ín Dronten
uGoat het bewijdingsspel: " Achter de muziek oon..." von de Vlod op 5 mei door; jo of
neen?", dot vroeg orgonisotor nummer éénvon Dronten Piet von der Pol zich of enkele
dogen voordot het gebeuren ploots moest vinden. Aonvonkelíjk woren vonuít de bevolking
de rqcties moor oarzelend binnengekomen. Moor de bevolking von Dronten heeft het
ollerminst laten afweten. De zes deelnemende wijken kregen vío de Vlod opdrochten
verstrekt, die binnen een bepoolde tijd moesten worden uitgevoerd. Het enthousiosme
en de medewerking was zo groot, dot De Meerpool bijno te klein werd om ol de

medewerkenden te kunnen opvqngen. Het bevrijdingsspel werd hét succes van de dag.



\\
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Eerste pool níeuwe PC-[iovo
JL. moondagheeft bíj de PC Movo de gehele dog de vlag in top gestoon. Híertoe hod men

don'ook volop reden, wont 's middags namelijk werd door tweeleerhngen von de mavo de

eerste pool geslogen voor denieuwe school. Voor het schoolbestuur, directeu? en

leraren is dit de stort van een níeuw begin en gelíjk het slot von een lijdensrueg, dielO
jaor heeÍt geduurd. In 1965 nomelíjk zijn de eerste voorbereídíngen voor de bouw von

een nieuwe school reeds getroff en No bij het ministerie von onderwijs op veel tegen-
stond te zijn gestuit goot het er eindelijk von komen en zol met de stort von het
leerjaor 1976/1977 gebruik worden gemookt von de nieuwe school oon de Jupiterweg.
De eerste pool werd geslagen door de longst en de kleinste leerling von de school, te
weten Kees Leendertse en Morionne fppel. De keus wos op hen gevollen mor oonleiding
van een ropport van de Welstondscommissie von de gemeente Dronten, woorin stond
vermeld, dot de vlokke wonden niet de schoql von het kind hebben. Ten teken, dat
iedereen von klein tot groot erbíj wordt betrokken en er ookzeker bij hoort, heeft het
bestuur gemeend de symboliek bij het sloon von de eerste pool te loten overhee?sen.

Reorgonisotie Strcek-VVV
De Streek-VVV Zuideli jke fJsselmeerpolders ís slechts een leven beschoren von drie
jaar. Afgelopen week tijdens de algemene joorvergodering in De Kombuis te
Swifterbont vond de reorgonisotie ploots. Er wordt overgegoanintwee aÍzonderliJke
plootselijke VVV's (Dronten enLelystad) met dien verstonde, dot in de oprichtingsokte
von beide VVV's woorborgen worden geschapenten aanzien von de onderlinge
somenwerking, die voor het gebred in totoliteit von belong zijn, zools bijvoorbeeld de
promoting.

Diensfverl ening B iddinghui zen en Swifterbont
Met ingong von 72 meí goot de gemeente Dronten in samenwerking met de PTT voor de
bewoners von Biddinghuizen en Swifterbont met de doorbij behorende buitenwegen
serviceverlenenmet betrekking tot een aantol gemeentediensten. Korï gezegd houdt
dít in, dat de postogentschoppen in de desbetreffende dorpen die gemeentediensten
gaan verrichten. De inwoners vqn beíde dorpen hoeven don niet meer voor elk
gemeentelijk wissewosje noor het gemeentehuis ín Dronten.

Huldígíng kompíoen BAS
Het lang verwochte kompioenschop von BAS is werkelijkh eid geworden. BAS won zelf
met 3-1 von 's Heerenbroek, moor werd een hondje geholpen doordot de nooste
concurrent verloor. Toen dot bekendwerdgemaokt, barsttehet gejuich los.

De spelers werden in de bloemetjes gezet enkregen in de kontíne von sportpork De
Schelpolvost eenvoorproeflevandevolgende weekolshet kampioensfeest ínolle
hevígheid zol losborsten.



Dit gebeurt somen met het tweede elftol, dot twee weken geleden ol de titel voor zich
opeiste. De lootste uitwedstrijd von het Eerste werd een overwinning. No oonkomst met
de bus ín Biddinghuizenwerd deploeg ontvongen door de bevolking envoorafgegaan
door "Moris Sonores" met tomboerkorps en pupillen met diverse vloggen werd eden
rondrit door het dorp gemookt. Hierru vond een receptie ploots ín "De Voorhof".
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Arbeidsbureou
De directeut-generaal von de orbeidsvoorzieningheeft goedgekeurd, dot dezetelvon
het bijkontoor von het Gewestelijk Arbeidsbureou Kampen verplootst wordt von

Dronten noor Lelystod. fn overleg met onder meer het gemeentebestuur von Dronten is

besloten dot twee ombtenoren von het orbeidsbureou in Dronten blijven werken voor de
voortzettíng von de werkzoomheden, voortvloeiende uit de contocten met ínwoners von

de gemeente Dronten. Als nieuwe noom is gekozen voor Arbeidsbureou Zuidelijke
fJsselmeerpolders.

Komer von Koophondel
fn het Flevo-overleg is van gedochten gewísseld over de indeling von het gebied
Flevoland bij de Komer von Koophondel en Fobrieken voor Noordelijk Overijssel,
gevestigd teZwolle. Hierover zal een gesprek plootsvinden met de plaotselijke
vertegenwoordigers in het bestuur von de Komer von Koophondel teZwolle. Vervolgens
zullen debeide colleges von Lelystod en Dronten over de gebiedsindeltng een besprek
beleggen met het bestuur von de Zwolse Komer.

Slogbomen stronden V eluwemeer
Om te voorkomen, dot corovqns zich stotioneren op de voor dagrecreatie bestemde
stronden longs het Veluwemeer zijn dezer dogen op enige plootsen slogbomen
aongebracht. Met deze maatregel hoopt een in februori 1974 ín het leven geroepen
werkgroep, de drukst bezochte gedeelten longs het Veluwemeer te vríjworenvoor
bezitters von corovons. De mootregel is genomen, nodot vorig joor veel klochten kwomen
von met nome von de beheerders von de strondpoviljoens over het oonwezig zijn von
(vook dag en nacht) von corovons op strondgedeelten, die mededoor de infrostructurele
voorzieningen die e? woten aongelegd, bestemd zijn voor dagrecreatie.

Roeívereniging
Uitgoonde von USRA wordt er gewerkt oon een roeivereniqing in Dronten. Eínd vorige
weekwerd een bijeenkomst belegd in de HLS woorbij 30 oonweztgenbelangstelling
toonden voo? een roeivereniging. De heer C. Kwokernoot Eaf een overzicht von plonnen,
mogel ij khe den en f inonciële conseguentíes.
Er werden inmiddels twee commíssies benoemd, die zich respectieveliJkbezig houden
met de technische zaak en met de firanciële zaak.



Er bestoon plonnen om het eerste geld voor oonschqf von boten bij elkoor te krijgen
door georganiseerd te goon bietenrooien. De eetste boot zou in dot gevol don begin
september te woter kunnen worden gelaïen.

Besfuur wínkel iersvereniging
Op de lootstgehouden ledenvergoderíng heeft de Dronter winkeliersvereníging een

nieuw bestuur gekozen.Voorzitter is deheer L.C. Hondius, secretaris de heer A.l.
Klai er, penningmeest e? de heer H.H. Speel mon, více- vooorzit t er mevrouw W. F.

Bloemberg - Besselink en algemeen odjunct de heer H.J. Hofkomp.
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Woníngbouw over de Dronterweg
fn het koder van de behondeling von de noto Ruímte voor groei? heeft de gemeenterood
op 18 december 1974 besloten te verklaren, dat een bestemmíngsplon wordt voorbereid
voor het gebied gelegen ten zuiden von Dronterweg te Dronten. Zcr,ls B & W de rood in
het voorstel von opril 1975 mededeelden, zal in 1978 ten zuiden von de Dronterweg de
woningbouw moeten worden gestort enhebben zíj zich ínmíddels tot de Dienst der
Zuiderzeew erken gew end met het verzoek de Dronte rw e4 t e v erleggen. Tevens is
verzocht oon de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders medewerking te verlenen bij de
verplootsing vqn in het onderhovige gebied gevestígde bedrijven.

V erkeersveiligheíd londelijk gebied
fn zijn vergaderíng von komende donderdag krijgt de gemeenterood von Dronten een
noto verkeersveiligheid londelijk gebied gemeente Dronten ter goedkeuring voorgelegd.
De noto geeft von olle gevoorlijke verkeerssituoties met betrekkíng tot wegen,
kruispunten en fietspoden een overzicht met, woor mogelijk, odviezen tot verbeteeing.
De opstellers von de noto zeggen er von overtuigd te zijn, dot olle wensen,welke zij in
de noto hebben vastgelegd, niet onmiddellijk door Zuiderzeewerken uitgevoerd zullen
worden, door de benodtgde gelden ontbreken. Puntsgewijs werd deverkeeesveiligheid op
díverse wegen oon de kook gesteld. We brengen hier slechts enkele in herinnering.
Wenselijk wordt geacht om eenweg voor longzoom verkeer longs de Bíddingringweg
tussen Bíddinghuizen en de Polingweg en de Polingweg en Dronten qon te leggen.
De commissie keurt ten zeerste of , dot de Wisentweg door outomobílisten ols
verbindingsweg tussen Dronten en Lelystad wordt gebruikt. De bermen moeten worden
opgehoogd en de oanleg van een fietspod ís gewenst. De verbínding*egen vanuit de
fruitteeltgebieden met de hoofdwegen dienen te worden verbreed.
Enkele kruispunten in het buitengebied dienen noor de mening von de commissie vqn
verl ichting t e worden voorzien.
Voorts bepleit de commissie deoonleg von fietspoden longs de Bremerbergweg en een
veilige verbindíng voor f ietsers uít Biddinghuizen met het Veluwemeer.



Uitgifte fruitteeltbedrijven
Dezer dagen heeft een tussentijdse uítgifte von fruitteeltbedrijven in Oostelijk
Flevolond plootsgevonden. De uitgifte omvot 15 bedrijven, woorvon 10 in erfpcht en
totool 238 ho. Deuitgegeven bedrijven bevindenzich oon de Prof .Zuurloon en de
Knooploon. Onder degenen, die een nieuw bedrijf kregen toegewezen bevinden zich moor
liefst 9 fruittelers, die reeds een fruitteeltbedrtif in de directe omgeving von Dronten
hebben. Het oude bedrijf van deze fruittelers wordt toegevoegd oon bestoonde
f ruitteeltbedrijven.
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Excursie gemeentetuad
De vo I tol I i g e gemeenterood von Dronte n heef t af gelopen w eek v er gezeld door
echtgenote of echtgenoot de joorlijkse excursie gemookt. Ditmool stonden twee grote
objecten in Flevolond op de agenda. fn het eercte deel von de middog wos
Stootsbosbeheer de gastheer von de rood en werd een rondrit door het Roggebotsebos
en het P,eve-Abbertbos gemaokt, terwijl het Wisentbas eveneens werd bezocht. Het
tweede deel von de middog wos de rood te gost bij de NV PGEM om de Flevocentrolete
bezichtigen. De excursie werd afgesloten met een díner. Tn een bijzonder opgewekte
stemming ging de rood huisryoorts, niet olvorens er een woord von hartelijk donk werd
uitgesproken oon de cotering von het restourant von de /lÀeerpaol.

Extro velden voor Swift
Het sportterrein von de voetbolvereniging Swift zol worden uitgebreid met tweevelden.
Misschien - mits possende in het geroamde budget - dot de kleedoccommodotie en de
parkeergelegenheid aan een uitbreiding worden onderworpen. Aldus besloot vorige week
de gemeenterood. Met nome het VVD-roodslid mewouw Dudink, zette zich in voor
uitbreidíng von de prkeergelegenheid. Zij had graag gezien, dat dit ín de plann en zou
worden opgenomen.

Bestuur rlÀeerpool

De voconte ploots in het stichtingsbestuur von De Meerpool van mewouw J. ín 't Hout -
Hooyer zol worden ingenomen door de heer J. Kopengo uit Biddinghuizen. De
gemeenterood kon hiermee qkkoord goan, ondonks een kritische konttekening von de
heer H. von Horten (CCP). De kondidootstelling mookte op het CCP-raadslid nomelijk een
onvolledige índruk. Het bevreemdde hem, dot er niet gekozen kon worden tussen een
tweetol kondidoten. ,lÀet nome ols het om een stichting groot ochtte hij dot von veel
belong, wont stichtingen zijn, zools de heer Vqn Horten het uitdrukfe, geruchtgevoelig.
Volgens burgemeester Von Veldhuizen stoot er in de statuten niets vermeld over het
oontal kondidoten . Alleen, dot het bestuur wordt gevraagd kandidoten mor voren te
schuiven.



Hij deelde verder mee in ee?ste instontie ook over twee kqndidoten te hebben beschikt,
maar éénheeft noderhond tekennengegeventoch niet in oonmerkingte wíllen komen.

"Het is bepoold ntet zo dot er personen om een bestuursfunctie stoon te troppelen. Ik
heb geenbezwaar om de verkiezing uit te stellen", oldus de burgemeestet, díe er oon

toevoegde von mening te zijn dot het de volgendekeer tot eenbetere wijze von

benoeming von bestuursleden moet komen. Om met de verkiezíngtewachten ging de
roodsleden kennelíjk tever en doorom werd - met 72 voor en 3 stemmen blanco -
besloten de heer Kopengo te benoemen.

StoÉ bouw sporthol in Dronten
Dezeweekis eenbegin gemookt met het uitzetten von het terreinvoor de sporthol. B.

enW. von Dronten hopen over enige tijd voor eenfeestelijke omlíjsting von de stort van

de bouw te zorgen. fn somenwerking met de sportcommissie wordt oon een plan gewerkt,
waorbij wethouder mevrouw H.C. de Visser - Kuiper de eerste steen zol leggen.
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Rode Kruis collecte
De collectevon het Rode Kruis heeft in Flevolond het frooie bedrogvanf .1416A,?5
opgebrocht. fn Lelystod wos de opbrengst f .5.629,08, ín Dronten f .2.865,06, in

Biddinghuizenf .1.289,68, in Swifterbont f 1.020,50, oon de buitenwegente Dronten
f .2.744,71en oon de buitenwqenLelystad f .671,22.

Swíft 5 kompioen

Het voetbolelftol von Swift 5 is kompioen geworden, door de lootste wedstrijd von het
seizoen met ruimte cijfers te winnen. No de wedstrild -ols gold het een Europo-cup
wedstrijd- stroomden de supportershet veld op enwerden de spelers in triomf noar de
kleedkomers gebrocht. Von de kompioensploeg mookten de volgende spelers deel uit: J.
Faber, J. de longe, Th. van Dom, J. Rienks, H. Bosmo, A. Lindenbergh (troiner), A.

Dijkstro, B. von Elp, G. rJff , J. Dudink, J. Wierdo, W. Rienks, P. von Oe?s, P. vqn Lier en
keeper C.J. Verschure.

Avondvierdoogse wondelen

De vele wondeloors (ruim 1000) diehebben meegedaanoon de 13e ovondvierdaagse
werden op grootse wijze Dronten ingehoold. De orgonisotoren hodden er olles oon
gedoan om de intocht zo glorieus mogelijk te moken. Bij het gemeentehuis oon het Dr.
Ottoplein konden de deelnemers bloemen in ontvongst nemen om vondoor hun tocht mor
De ÀAeerpool, het eindpunt, tevervolgen. Daor hod het muziekkorps Eendrocht post
gevot om de sportieve mensen op muzikale wijze welkom te heten.



Bevestiging ds. Schukken

De goede somenwerkíng tussen deHervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in
Dronten werd zondogmiddog nog eens extro benodrukt bij de intrede von de nieuwe

hervormde predikont M. Schukken. De bevestiging von ds. Schukkenwerd nomelijk
verricht door de gereformeerde predikont uit Dronten ds. D.W. Dondorp. De

bevestiging vond ploots tíjdens de middogdíenst, die zeer druk bezocht werd.

FleÍomonege in Dronten
De níeuwe Flevomonege komt er. Eén dezer dagen wordt de eerste pool geslogen en voo?

1 november, zo luiden de plonnen, is het nieuwe onderkomen voor de ruiters in Dronten
gereed. De Stíchting Flevomonegeheeft hoor doel bereikt. Dit is voor een groot deel te
donken oon de succesvolle uitgifte von rentelaze aandelen. Met deze al<tie onder de
bevolkíng is de fundering gelegd, wont de opbrengst bedroeg f.163.000,0O. Een onder
niet onbelongrijk steunpunt in de plonnenmokerij von de Sïichting wos de wetenschop,
dot er op veel zelfwerkzaomheid von de ruiters kon worden gerekend.

Níeuwbouw kontine ASVD

De plonnen tot de nieuwbouw van een kontíne op het sportcomplex von ASVD oon De

West goot steeds vostere vormen oonnemen. De welstondscommissieheeft reeds hoar
fiot oon de plonnen gegeven en de gemeente blijkt bereid tot het ve?strekken von de
bouwvergunning. De nog ontbrekende spil is het geld. Om ook die hindernis te nemen is
men von plan een octie te ontketenen, die ongevee? f.75.000,00 op zol moeten leveren.
Lukt dít, dqn heeft men een voste bosis om verder te werken.
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25 Joor bedrijfsvoorlichting
Onder overweldigendebelanqstelling is het Z5-jarig bestoon gevierd von de Vereniging
voor bedrijfsvoorlichting in de rJsselmeerpolders. 's Middogs werd in het Voorhuys in
Emmeloord een officiëleherdenking gehouden en's ovonds wos er volop feest in de
Meerpool te Dronten. Bij het ontstoon en de verdere bestuurlíjke opbouw von de VVB
hebben de standsorgonisoties een zeer grote rol gespeeld. In de Meerpaol mookten
ongeveet 2000 mensen er ineen ontsponnensfeer eengrote hoppening von. Nodot een
voortreffelíjk klonkbeeld wos gegeven von het werk von de VVB wos het de beurt oon
"Force Mojeur" die gezeten op een wogen en getrokken door een trekker met doorop ols
"koetsier" voorzitter P. von Kemmeren , de Meerpal binnenreed. De mensen von "Force
Mojeur" hebben er een uitstekende show von gemookt.

Busongeluk

Op de Gooiseweg bij Bíddínghuízen is moandog een autobus op een andere bus gebotst,
woorbij een groot oontol lichtgewonden in ziekenhuizen en centro in de omgeving moest
worden opgenomen voor behandeling von door glossplinte?s ve?oorzoakte snijwonden. De
gewonden woren ollen personeelsleden von de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders.



Enguëte voortuinen
De Biddinghuizer Werkgroep Wonen hee{t onlongs eenbrieÍ von de gemeente
ontvangen, woorin de werkgroep werd gewaogd een voortuineninventorisotie in

Biddinghuizente goon houden.Veel inwoners von Biddinghuizen blijken wensen tehebben
ten aanzien von hun ïuin.Zo zijn er bijvoorbeeld stroten die helemool geen voortuin
bezítten, en er wel één wensen. Ook zijn er stroten die wel een voortuinbezitten, doch

eerst een trottoir en / of ventweg moeten oversteken om dezetebereiken. Enkele

stroten hebben ol bereikt, dot dit isveranderd en andere stroten hebben al eenverzoek
íngediend. De gemeenteziet echter dezeplannengraog tegelíjk ingediend met het oo9

op de procedure voor wijziging von het bestemmingsplan. Werkgroep Wonen heeft nu

een lijst met vragen opgesteld, die debewoners von stroten, díe doorvoor in oonmerking
komen, schriftelijk kunnen beontwoorden.

Dorpszoken Biddinghuizen
ïjdens de laotstgehouden vergadering von Werkgroep Wonen in Biddinghuizen zijn
weer tal von dorpszoken behondeld, zools luchtverontreíniging, speelplootsen,
parkeerverboden enz.. Op deze vergadering woren ook enkele bewoners aanwezig van De
Uitloper, die met klochten kwomen ovet een speelploots gelegenoon de voorkont van de
woníngen. De speelploots wos indertijd door zelfwerkzaamheíd tot stond gekomen.
Omdot e? vanwege de zware storm hout genoeg wos, werd besloten om rond de hele
speelploots poolqes in de grond te drijven om de gehele speelploots af te schutten met
door omheenlage bosschoges. Men ís echter vergeten het hout voorof een behandeling
te geven, zodot bij de geringste oonroking de pooltjes omvollen. En dot levert een grote
puinhoop op. No veel over enweer gepraat over de schuldwaog enhoe op te lossen werd
uiteindelijk besloten om de hulp ín teroepen von het hoofd von de afdelíng plantsoenen
van de gemeente.
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Centrale wooneenheid in De Fozont
Voor de gemeenteraodsleden ligt ter inzoge het verslog von de besprekingenvon het
projectteom De Fozont. B. enW.v?agen de aondocht von de roodsleden voor de possoge
in het verslog, dot betrekkingheeft op de ín het plon gedochte en door de
woningbouwvereniging te realiseren centrale wooneenheid, woorin voorlopig 14

wooneenheden zijn opgenomen B. en W. merken op, dot bíj de opzet von het plon De
Fozont nieï teveel rekening dient te worden gehouden met huisvesting von studenten
CHLS inkleinerewoningen: dit zou mmelijk niet possen in de internaotfunctie vande
CHLS. Verder zijn B. enW. von mening, dot bij het eventueel verlenen von een opdrocht
aon een qrchitect door de woningbouwvereniging de nodtge beperkingen dienen te
worden gesteld voor wot betreft de ontwikkeling von een plon binnen het koder von het
door de gemeente te voeren bejoordenbeleid, zulks met ínachtnemíng von advisering
hieromtrent door de bejoord enwerkgroep.



Voorïs ochten B. en W. het niet bij voorboot onmogelijk, dot de subsidieregeling

dienstencentro ook op het centrumplon in de Fozont von toepossíng is.

W erkgroep voor bejoordenzorg
Von diverse zijden =i;n e. en W. geattendeerd op het toenemende beiaardenwoogstuk in

de gemeente. bit heeft geleidtot het opstellen von een ombtelijke "Noto inzoke aanzet

toireolisering von 
""n 

b".loo.denbeleid in de gemeente Dronten". Voorgesteld wordt

hiervoor eeníerkgroep in het leven te roepen met de volgende token: l.oanvulling en

uitwerking von de in de noítq gesagnaleerde problemotiek door de op het terrein von de

plootselijlewelzijnszorgwerlaome instellingen en orgonisotieszo mogelijk gezomenlijk,

uit te biengen beieidsodvies oon het gemeentebestuur met betrekking het op korte en

longere termijn te voeren bejoordenbeleid, zowel ten aanzien von het

huiivestingsbeleid, ols op het gebied von de díenstverlening: 2. op soortgeliJkewiize
qdvies uitie brengenomtrent een orgonisotievorm, diehet bejoordenwerk in het

bijzonder goot behortigen.

Duykeldom Swifterbont
Novenont oan de groei von eenploots is de groei van eenschool. Dot ondervond men ook

op de openbore bàsisschool De Duykeldom. Met de voorhonden zijnde zeven lokolen wos

de school uit hoor josje gegroeid. Dit is voorlopig verholpen door een uitbreiding von

drie lokolen oon tebrengen De ingebruikname doorvon vond eind vorigeweek ploots. De

wethouder von onderwijl von de gemeente, mevrouw De Vísser, verríchtte de officiële

hondeling door het hijsen von een nieuw ontworpen vlog. Met de opening von de drie

nieuwe lokolen werd ook het lO-jorig bestoon von De Duykeldom gevierd. Het wos

nomelijk in !965, dot de toenmolige ïweeleer]<rochten met onderwiizende

werkzqomheden in Swifterbont stortten.

Spreekuren B. en W. ín de dorpen

Het college von B. en W. stopt met de spreekuren in de beide dorpen Biddinghuizen en

Swífterbont. De belongstelling voor de spreekuren von de wethouders wos dermote

gering, dot voortzetting geen zinheeft.
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Rood ingenomen met plon Fozont
Evenols in plon De Boeg heeft de gemeente in plon De Fozont gemeend enkele

experimenlente moeten doorvoeren. Bij het nog op stopel stoonde woningbouwplon is

dot een door de Woningbouwvereniginq Oost-Flevolond te re-oliseren centrale

wooneenheid, woorin voorlopig 44 wooneenheden zijn opgenomen (gedoeld wordt op Het

Hogerhuis, red.). fn de gemeenterood werd zowel het plon ols het experiment goed

ontvongen. De heer H. Von Horten (CCP) deelde mee zelf s erg ingenomen te zijn met het

plon. Hij hoopte, dot de poging om een oontol terreinen buiten de bebouwing te houden

doorgong zol vinden.



Verder loofde hij de monier woorop het experiment von de gemengde bebouwing is

geplond. Zijn fractiegenote mewouw Wossens hoopt, dot de centrole wooneenheid er
ook zal komen. ïevens leekhet haar gewenst, dot e? een ontmoetingscentrum met nome

voor de bejaorden komt.
Het VVD-roqdslid, mevrouw Blink, toonde zich niet zo ingenomen met de geplonde

voetgongerstunnel. Volgens hoor vereist iets dergelijks veel voorzieningen en ze meende
dot er voldoende goede olternotieven bestaon. Verder miste zij een peuterspeelploots in
het'plon en had zij met nome voor bejoorden graog een verkooppunt ín het plon zíen

opgenomen.

Bij het raodslid von de Gereformeerde Concentrotie, deheer A. Kodijk, woren de grote
lijnen in het plon niet in geding. Hij woeg zich echter af of de kostenverhogingen voor

deverdiepte stroten welwenselijk wordt geacht. Hij pleítte ook voor eenbetere
verhouding tussen het openboor en porticulier groen. In dot koder leek het hem

wenselijk dqt er grotere tuinen zouden komen, omdot veel mensen door woorde oon

hechten. "De privocy wordt vergroot en de huur hoeft niet te worden verhoogd" oldus
zette hij zijn mening krocht bíj.
Wethouder J. Witteveenzag voor de peuterspeelplaots niet zoveel problemen, omdot er
noor zijn zeggen door de orchitect al een schetsje wos gemookt von de centrale
wooneenheid woorin een ruimte eventueel voor dergelijke doeleinden is gereserveerd.
Met belrekking tot de voetgangerstunnel vroeg de wethouder zich in gemoede of , of
het wel moet; volgens hem is het no9 moor de vrocg of het kon. Er bestaon goede
vervangende oplossingen. Het verkooppunt moet mor zijn mening krítisch worden
bekeken. Mor zijn zeggen kun je ook gemokkelíjk iets in combinotíe doen. Hij voorzog
wel moeilijkheden voor de bejaorden in verbond met de ofstond tot het centrum. Dot
ontlokte hem te zeggen dot er zeker niet kon worden doorgegoon met
bejoordenwoningen verder von het centrum sf te bouwen.

Het zit er volgens de wethouder niet in, dat het oonleggen van de verdieptewegen
doorgang zal vinden, omdot dot moeilijkheden geeft met de kovelprijs. Dit zeer tot
teleurstelling von debegeleidingscommissie von De Fozont. *Moor we blijven noor
verdere mogelijkheden zoeken", oldus zíjn geruststellende woorden. "fk docht met
betrekking tot het groen, dot de oongegeven punten in het plon ols keihorde gegevens
moesten worden beschouwd" , zo ga{ híj verder te kennen. Burgemeester Von Veldhuizen
sloot hierop oon door mee te delen, dot de percelen in de socíole bouw zeker groter
zouden zijn don in De Boeg. En possont deelde hij nog mee, dat e? een projectleider voor
plan zol worden oongesteld. Dezeheeft don tot took om olle belongen en eisen op popier
tezetten, zodot eenprog?arnmo von eisen aon de rqod kon worden voorgelegd.

Subsidieverordening
De gemeenterood ging unoníem okkoord met voststelling von de eerste
subsidíeverordening. Links en rechts werden wel wot opmerkingen gemaakt, moor
plootsvervongend wethouder F.D. von Kuik meende, dot je in f eite mel de verordening
moest lerenleven .Het is best mogelijk, dat er een overgsngsregeling moet worden
getroffen, moor dot zol bekeken moeten worden. Ik heb de índruk dot goed met de
verordeninq kon worden gewerkt. Dot geldt voor elk college, ongeachï zijn kleur", aldus
enkele ideeën von de heer Von Kuik.
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Afscheid hoofd Akkeminde
Veel inwoners von Biddinghuizenhebbenvorigeweekofscheid genomen von het hoofd
von de openbare bosisschool De Akkerwinde in Biddinghuizen,deheer J.P. Dovids.
AonvonkeliJk verkeerde iedereen in de veronderstelling dat het híer om een
qfsbheidsreceptie ging, doch ol heel snel zou blijken, dot de orgonisotoren dit als een
list hodden gebruikt, wont er bleek een geheel progrommo op touw te zijn gezet. De
ovond begon met een progrommo von de zesdeklossers.Zij brochten liedjes en
spelletjes en oon het eind von het optreden overhondigde een van de leerlingenoon de
heer Dovids ols herinneringscoderiu een fotoolbum van de school.
Hierna kwom een rii von sprekers: de heer VanVeen rwmens de Verenigíng Openboor
Onderwijs , die het jommer vond dot het echtpoor Dovids voor De Akkerwind e verloren
9in9. De heer Prins mocht mmens deanderelagere scholen het woord tot deheer
Dovids richten; hij herdocht de keren dot de scholen somenwerkten op op sportgebied
en hoopte dot het ín de toekomst zo zou blijven. AAevrouw Venterink wenste hem nomens
het kleuteronderwijs veel succes toe in zijn nieuwe werkkring. De inspecteur von het
basísonderwíjs, de heer Berends, zei oltijd zeer prettig met deheer Dovids tehebben
samengewerkt. .Als schoolhoofd bent u hier geslaagd". De leerkrochten von De
Akkerwínde herdochten sqmen de vijf joren, vonof de komst tot het ofscheid van de
heer Dovids. Wethouder mevrouw De Visser - Kuipers bedonkte het vertrekkende hoofd
voor het verrichtewerk enwenste hem een fijne toekomst in Rheden toe. De heer C.

Groot sprok nomens de Oudercommíssie. De heer Dovids hod het loatste woord: 'fk heb
hier prettig gewerkt en zou met plezier nog enigejoren hebben witlen btijven zitten,
moor niet 9?oog tot mijn vi jf enzestígste" . Hij bedonkt e iedereen, die oon deze avond
hodden meegewerkt.

Afscheid hoofd Sirrt -Gregoriusschool
'Eigenlijk ziin gegevens uit het dossier geheim, moor ik kon u wel zeggen, doï er no elk
bezoek SteedS: algemene indruk: 'goed tot zeer goed' genoteerd werd,' ,olduS de
inspecteur von het lager onderwíjs, deheer Berends, tijdens eengrootsereceptieter
gelegenheid von het afscheíd von deheer M. J. von Asmo ols hoofd von St. Gregorius te
Dronten, die voorwel zei tegen de school die híj opgebouwd heefï en dertienjoàr long
onafgebroken op f eilloze wijze geleid heeft. Reden voor zíjn ofscheid is niet àot hij
noor elders wil trekken. Híj heeft zijn besluit op medisch odvies moeten nemen.
Somen met de leerkrochten hodden zowel de kínderen von de bosísschool ols de kleuters
von De Spríngplonk" eenoontol toneelstukjes en liedjes voorbereid. De leerkrochten
sproken hun woordering ols volgt uit: "We wetendot u tegen uw afscheid opziet, moor
we kunnen het niet noloten uw toewijdíng voor de school als gebouw, moor voorol voor
dekinderen en voor het onderwijs nog eenste benodrukken. U wos de motor woor
Gregorius op drooide". De avond stond onder leiding von de heer C. Antonís, voorzitter
von de gezomenlijke oudercommíssie Gregorius-Springplonk. Ook bij deze gelegenheid
een oontol sprekers. Wethouder mevrouw De Visser - Kuipers ptees de goede
somenwerkíng tussen het hoofd en de afdeling onderwijs von de gemeente.



Mevrouw Siemensmq sprok nomens de ouders donk uit. De heer Boonmon benodrukte ols

voorzitter von de Stichting voor RK Onderwijs nog eens het belong von het bijzonder
onderwijs en ptees de heer Von Asmo voor het zeer vele werk dot hij in het belong von

dit onderwijs gedoon heeft. Deheer P. Vermeulen sprok nomens dehoofden von de

bosisscholen.

No de pouze toog de heer Von Asmo zelÍ naar het spreekgestoelte met woorden van

donk voor degrote opkomst, defijne codeaus en voor delovendewoorden die over hem

uítgestort woren. Ook de collegro's von de school bedonkte hi;: "14"n kon mij nu wel

bedonken, moor men moet níet vergeten dot je zonder teom niets kunt".
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Flevofood
Binnen een half joor no het succes met de geschilde oordoppel zorgt Flevofood te
Swifterbont wederom voor een primeur. Ditmool ís men er in geslaagd een Pommes

Porisíennes te produ ceren, die een eigen ploots op de morkt ínneemt wat zowel hoor
smook ols gebruiksmogelijkhedenbetreft. Doordot de oordoppel m het koken dírekt is
ingevroren kon de Pommes Porisiennes op twee monieren verder worden bereid. Een
eerste mogelijkheid is om de oordoppel in kokend woter op te wormen; ook kan men de
oordoppel lícht frituren. Flevofood levert dit product in vier verpokkingseenheden en

wel von 450 tot 10.000 grom.

Wochttijden bruggen
Tengevolge von het drukke scheepvoortverkeer op het Veluwemeer zijn wochttíjden von

meer don een kwortier bij debruggen over het Veluwemeer vrij normaol. De grootste
verkeersopstoppingen doenzich voor bij debruggen te Roggebotsluís en Hordersluis,
woor tientollen molen per dag kilometerslongefiles onfstoon. ChaufÍeurs von de NV
Flevodienst hebben de grootstemoeite zích aon het tijdschemate houden en nemen don

ook of enloe de w'ijheid een stilstqqnde file te posseren en zich op de línker zijde von

de weghelft voor de geopende brug op te stellen teneinde zo min mogelíjk tíjd te
verliezen. Het watersporttoerisme mookt donkboor gebruik von de voorroute von Noord-
Hollond vio het Veluwemeer noor de Friese me?en. Voorol nu het vokontieseizoen is

begonnen, is een zeer druk toeristisch scheepvaortverkeer woor te nemen.

[-ondbouwgewossen

fn het algemeen is de ontwikkelíng von de gewassen ínatig, hetgeen onder meer het
gevolg is von de gemiddeldtelogetemperoturen en plootselijke nochtvorst. Er is een

ochterstand in de groei von plm. tweewekenten opzichte von normole omstondigheden.
De granen, suikerbieten en aordoppelenwerden te loot gezaoid ?esp. gepoot. fn de
ofgelopen moond zijn de werkzqqmheden op het lond vlot uitgevoerd. Op veel plootsen

echter komen structuurmoeilijkheden voor. fn het algemeen zal de opbrengst von gronen
op de lichtere gronden ofhongen von de vochtvoorziening op korte termijn. Op de
zwaardere gronden is de structuur von de bodem een beplende factor.



Plootselijk komen er grote verschillen voor in ontwikkeling von de wintertorwe. Tn veel

percelen komt gele roest voor. De vroeg gezoaidepercelen zomertorwe stoon er goed

voor. Op de lichtere gronden werden de eerste droogteverschijnselen geconstoleerd.

De stond von de peulvruchten en hoor ontwikkelíng is wij normool. De suikerbieten

vertonen vlotte opkomsten met eengoede sfond. Plaotselijk heeft de mois geledenvan

de nochtvorst; door het worme weer herstelt het gewas zich goed.

M<tr 2ó provincíes?

Het lígt in de bedoelíng von deregeringhet oontol provincies uit te breidentot een

oantol van26 en oon de provincies nieuwe stijl belongrijke token toete kennen. Het

gebied rond Zwolle zal met de Noordoostpolder een mini-provincie vormen, evenals de

Zuidelijke Usselmeerpolders. Het voorontwerp is niet het laotste woord von de

regerrng, omdot men in de komende maonden adviezen verwocht vqn de bij de

bestuurlijke orgonisotie betrokken instonties. Een spontone en persoonlijke reactie von

Drontens loco-burgemeeste? J. Witteveen (er wos nog geen ruggesprook geweest met

de andere leden von het college von B en W) wos, dot er zowel positieve punten ols

negatievewaren. Een positief punt vond hij, dot Oostelíjk en Zuidelilk Flevoland als een

ongedeeld gebied noor voren komen. "Wij hebben ons door steeds sterk voor gemookt en

woren wel eens ongerust, dot toch een opdeling von debeide Flevolonden bij
verschillende provincies zou plootsvinden". Hij zei verder dot Flevolond welis'woor de

kleinste provincíe wordt wot betreft het oontol inwoners, moor dot de mínister duidelíjk

op de toekomst mikt. Wot de NOP betreft zou híj e? geen moeíte mee hebben gehod

indien de Noordoostpolder ook deel zou uitmaken von de nieuwe províncie Flevolond.
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Oogstcijfers RIJP over 1973
Het grootlandbouwbedrijf von de Rijksdienst voor de fJsselmeerpolders heeft in 1973

een zeer goed oogstjoor gehod. De totole geldelijke opbrengst bedroeg moor líefst ruim

f.36 miljoen. Omgerekend een opbrengst vanÍ.2.028,00 per ho. Dot betekent een

obsoluut record en ligt círco 13 procent boven het loatste vijfjorig gemiddelde. De

overwegend vlotte oogst, donkzij het gunstige wee? en de goede stond von de gewassen,

is geheel uitgevoerd met eigen mqoidorsers. Dít hod tot gevolg dot de oogstverliezen

beperkt bleven en de oogst reeds op 6 september beëíndigd kon worden.

Torensilo's
B en W von Dronten hebben met betrekking tot de bouw von torensilo's eenherziening

von het bestemmingsplon londelijk gebied gereed. Alvorens het plon ter visie zal worden

gelegd wordt het voor vooroverleg oon diverse instantíes toe.gezonden. Het plon voorzíet

in olgemene ontheffingsmogelijkheden. In londschap gevoelige gebieden goot het college

von b en w geen toestemming geven no eerst overleg te hebben met Stootsbosbeheer.

De situotie blijft gehondhoofd, dot in een ring rond de woonkernen de hoogte van de

silo's op ongeveet tZ meter is bepoold.



De ring rond Dronten bedroogt 5 km gerekend vonof de rk to?en: de ring von

Swifterbont en Bíddinghuizenbedraogt 3 km gerekend von de beide kerktorens.Deze
maatregelen zijn genomenter bescherming von de s§line von de dorpen. Ïenzij
biszondere belangen zouden kunnen worden oangevoerd, wordt von dit punt niet
afgeweken Een andere bepolíng is, dot maximool 2 torensilo's per londbouwerf mogen

worden gebouwd met een maxímale hoogte von 35 meter en een moximole oppervlokte

von 80 m2. Uiteraard blijft oltíjd goedkeuríng nodíg vqn de Welstondscommissie.

tlÀeerpool - restouroteur Von Emmerik
"Het doet me pijn weg te gaon" , zegt W.M. von Emmerik, die drieenholf joor de scepter

heeft gezwaoid in het restouront von het gemeenschopscentrum De AAeerpoal. Proten

met Von Emmerík over het naderendevertrekbetekent uiteroord proten over De

Meerpool. Want ondonks de deceptie von 3,5 joor knokken en er geen cent winst

uitholen, is er de betrokkenheid met het gemeenschopscentrum. Precies een maond no

de instelling von de gemeente Dronten arriveerde Von Emmerik boordevol met plonnen

om het ín Dronten helemool te Eaan moken. Door is hij slechts ten dele in gesloagd. De

Meerpool is een moeilijk, een problemotisch gebouw. Von Emmerik heeft dot ervoren. Híj

steekt de hond in eigen boezem door te stellen, dot hij mísschien tekort is geschoten

bij bepoolde plootselijke gebeurtenissen. "Moor het ís ook moeilíjk je voor tweehonderd

procent in te zetten en geen stuiver terug te winnen. Je moet het wel, moor het is
moeilijk". Híj noemt een oontol oorzoken: het nieuwtje von De Meerpool is er of en

derholve zetten geen tientollen bussen meer koers richting De AÀeerpool. Doarnoost het
gegeven, dot het gebouw zools dot bedoeld wos ols gemeenschopscentrum,niet te
realiseren is. Denk moor oon hef fiosco von de bevolkingsovonden. Het is voor hem

duidelijk, dot zowel de bevolking ols de plootselijke overheid niet weten wot ze met het
gebouw oon moeten. "fn de joren dot ik hier ben, heb ik toch de nodige kennís von dit
gebouw om er over te kunnen profen. Weweten woorover we proten ols we het over De

Meerpool hebben. Luíster er don ook noar. De adviezenheeft men echter noost zích

neergelegd. Vorig joor heb ik ol gesteld: je moet de boer op. 't Zol eerst wel geld kosten

om je toko te verkopen. Ons odvies von De ÀAeerpool is immers oltild geweest; je moet
gekker zijn don de anderen, moor wel goed en kwoliteit".
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Volkstuinen krijgren gestolte
De ontworpen plonnen voor de aanleg en ínrichting von de definitieve volkstuincomplexen
von de Volkstuinvereniging Dronten oqn de Rendierweg en de Fozontendreef zijn gereed

gekomen. De rood wordt voorgesteld eenkrediet von f.137.000,00 beschikboor te
stellen voor de eerste noodzokelijke voorzieningen verbond houdende met deoonleg von

het complex oon de Rendierweg. De dekking von deze ínvestering vindt ploots uit een

bijdroge uit de exploitotíe von het woníngbouwplon De Fozont.



Wedde wethouders -

De joorwedden von de wethouders von de gemeente Dronten worden per 1 jonuorí
verhoogd noor f.23.34t,O0 per jaor. De verhoging geschiedt zowel in het koder von het
trendbeleid ols in somenhong met de derde fose von de structureleherziening von de
wedden. De gemeenterood moet zijn goedkeuring oon de verhoging nog geven.

Voorzieningen voor gehondicapten
De §emeente Dronten wil een onderzoek ín loten stellen of er iets gedoon kon worden
oqn de ontoegonkelijkheid voor gehandicopten bij openbore gebouwen. Dit onderzoek
wordt íngesteld noor oonleiding von een ropport dot bij de gemeente is binnengekomen
von klos 4o von de Scholengemeenschop over de gehandicopten in de mootschoppij.
Noderhond heeft dit in het koder von oonvullende werken geleid tot het índienen vqn
een plon ten behoeve von oonpossingen voor gehondicopten. Het betreft de dríe
gezondheidscentro in de woonkernen, de bíbliotheek en de Meerpaol in het centrum von
Dronten, het gemeentehuis en het zwembod. De totole kosten zijn geraarnd op
f.128.000,00.

Woensdog-Drontendog
De bestuursleden von de Dronter Winkelíersveraniging zijn níet ontevreden over de
oktie "Elke woensdog-Drontendog", die gedurende vijf woensdagen in juli is
georganiseerd. De octiviteíten in het winkelcentrum zijn anderejoren wel eens groter
geweest, zowel wot betreft het oontol ottrocties ols de inzet von winkeliers, moor toch
hebben de Drontendogen een bepoold potroon teziengegeven,woorop men voort kon
borduren. Voorzitter Lou Hondius von de Wínkeliersvereniging: 'We zijn er bewust von
uitgegoon, dot de octie iets von dehele bevolking, von het gehele dorp, moet zijn.
Vondoor ook het betrekken von de VVVkiosk, De Meerpoal en deweekmorkt bíj het
gebeuren. Er wos eenheerliJk sÍeertje in Dronten, de winkeliershebben er betrekkelijk
weinig voor hoeven te doen en het publiek toonde zich tevreden" .

Uitbreidíng scholengemeenschop

De scholengemeenschop wordt vrijwel zeker met 4lokolen ui'tgebreid. Deze uitbreidíng
is een onderdeel von de tweede fose, woor oltijd ol sprake von is geweest. Er komen
twee proktijk- en tweetheorielokalen plus de nodige bergruimte. De uitbreiding is een
voortzetting von de bestqqnde bouwstijl en zol tevens de ofsluiting zijn. ïotdot de
nieuwe lokolen in gebruik kunnen worden genomen zol gebruik worden gemookt von víer
noodlokqlen in het oude werkkomp.

6e luidsorm sproeivl iegrtuig

Hef Swifterbontse londbouwsproeibedrijf Horry Bogoords ís tot oonkoop van een
geluidsorm sproeivliegtuíg overgegoan. Het vliegtuigje is von het typePiperePownee
Brove. Vorigjoor november werd tot oonkoop besloten, nodot de piloten von het bedríjf
het toestel uit en te no beproefd hodden op het spuitbeeld en et mee test hodden
gevlogen in Geneve. Het toestel is zeer geluidsorm door toepossing von een zgn
ïiorqmotor en door getroff en voorzieningen aan het uitlootsysteem.



Monsternome C5lrt

De Centrole Suiker Mootschoppij nom op 28 ougustus de eerste monsters ín diverse
secties. De gemiddeldenbedroegen:76.027 plonten, gewicht 34tkg,gehaltelt,62%.
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Brandweer nrkt tweemoo! uit
De Dronter brondweer moest het af gelopen w eekeinde tweemool uitrukken.
Zotermiddog voor eenin brond geraakïewagen beladen met stro en zondogmiddag bij
een brond ineen corovon op de Rivièrocomping. Bij beide branden dedenzichgeen
persoonl ij k e ongevallen voor.
Zaterdogmiddog brondde op heï kruispunf Dronterweg-De West een met 190 bolen stro
geloden oonhongwogen volledig uit. Door de hitte von de uitlootpijp von de troctor wos
een bool stro in vlam gerookt. Een posserende outomobilist woorschuwde de chauffeur
von de troctor, die doordoor kons zog dewogen los te koppelen. De geolormeerde
Dronter brondweer stond voo? eenhopelozetaak.Zowel dewagen als de lodíng gingen
verloren,hetgeen een schodepost von zo'nf .45O0,0O betekende. Zondogmiddog
ontstond brond in een corovon op de Rivièrocomping. ïoen de brondweer daar arriveerde
wos de corovon nagenoeg uitgebrond.

Stijgíng uitleníng bibliotheken
De openbare bíblíotheek Usselmeerpoldersheeft in 1975 moor liefst 69.905 meer
boeken uitgeleend don in het joor t974. ïot en met juni 1975 werden niet minder don
432.074 boeken uitgeleend. . fn de període julí 1973 tot en met juni 1974 woren dot
362.248 boeken. De boekbussen zorgden voor een stijgíng von 13.523, de bibliotheken
te Dronten, Emmeloord en Lelystad voor een stijgíng met moor liefst 56.382.

Mto bejoordenbeleíd
Tnzake aonzet tot reolísering von eenbejaardenbeleid in de gemeente Dronten is
onlongs een noto verschenen.Dezenotageeft eenglobale prognose omtrent groei von
het aontql bejoorden in de gemeente, de huisvestingsospecten ols zelfstandige
woonvormen en niet-zelfstondige woonvormen, de dienstverlening en open
bejoordenwerk. Een conclusie von de noto ís, dot de sqmenstelling van een werkgroep
gewenst is. Deze commissie is inmiddels gevormd enheeÍt al een ee?ste vergodering
belegd. De commíssie moet de in de noto gesígnaleerde problemotiek oonvullen en
uitwerken, uitmondend in een odvies oon het gemeentebestuur ïen aonzien von het te
voe?en bejoordenbeleid op korte enlangere termíjn, zoweltenaanzien von het
vestigingsbeleid, het huisvestingsospect ols op het gebied von de dienstverlening. fn de
noto wordt over de díenstverlening open bejoordenwerkgesteld, dot olle octivíteiten,
diezich richten op de thuiswonende bejoarden enols doel hebben, hondhoven von de
zelfstondígheid von die bejoorden, nouw verbond houden met de
huisvestingsproblematiek ten aanzien van deze groep.



Over debehoefte von servicef lots wordt in de noto opgemerkt, dot men eigenlijk níet

kon sprekenvan eenbehoeÍte oon bejaordenserviceflots, eerder zou men moeten

spreken van eenbehoefte oon bejoordenwoningen , woorvon serviceflots een onderdeel

uítmoken. Wonneer in Dronten gestreefd wordt noar een zo long mogelíjke

zelfstondigheid von de bejoorden door middel von oongeposte woonvormen met redelijk
vergaande dienstverlening,lijkt voorshonds debehoefte oon eenvetzorgingstehuis

geri19.

6een grond meer voor bouw bungolows

Het oude en nieuwe gedeelte von het bungolowpork te Dronten is rwgenoeg geheel

uitgegeven Dit betekent, dot eerst weer uitgifte mogelijk ís in het plon Ketting-zuid en

De Fozont. fn het koder von de uitbreíding Dronten-zuíd zol de stedenbouwkundíg

odviseur prof. fr. J.J. von ïol worden verzocht ook terreinen voor bungolowbouw te
bestemmen.

Nieuwe opzet centrumplonnen
B. en W. Von Drontenwagen prof. Von Tol een nieuwe opzet te moken von het
bestemmingsplon von de centro in Biddinghuízen en Swifterbont. Bij het
gemeentebestuur zíjn uit de beide dorpen aonwogen voor vesf iging binnengekomen. Het
resultoot von de stedenbouwkundige zal worden voorgelegd oon de Commerciële Clubs in

debeide woonkernen en deWerkgroep Wonen in Biddinghuizen.
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Vissterfte in gnocht De Zate
fn de grocht longs De Zote sterven tientollen vissen wegens gebrek oan zuurstof. De

afgelopen víjf dogen is olleen ol door de dienst gemeentewerken 100 kg vis uit het woter
gehoold. Omwonendenhebben met schepnetten dode vis (voorol snoeken) uit de grocht
gehoold en versufte snoeken overgebracht noor de insteekhoven von de Loge Voort.
Deskundigen verkloren de vissterfte door gebrek oon zuurstof. De hoge temperaturen
von de lootste weken en de oonwezige beplonting in de grocht zouden zuurstof oon het
water hebben onttrokken. De vissoorten die zíjn aangetroffen in de grocht tussen de
brug over Gongboord enhet voetEangersbruggetjetegenover De Lijzijde zijn: brosem,
blei, voorn, snoek en boors. Ë.erder werden reeds dode eendenin de grocht
aangetroffen. De gemeenteheeft ínmiddels opdrocht gegeven tot het opschonen von de
grocht. Een joorlíjks terugkerende gebeurtenis, woorbij met behulp von sloothoken de
beplonting uit het woter wordt gehoold. De (toenmolige) beheerder von de grocht, de

Dienst der Zuiderzeewerken,heefï op verzoek von de gemeente wotermonsters
genomen. Een bestuurslid von deHengelsportvereniging zei geschokt te zijn door de

vissterfte, moor dot zulks te voorzien wos. "Reeds begin von het jaor log de beplonting
te rotten op de bodem en vormt ols het ware een mesthoop. Als je over De Zatefietste
kwom de stonk jetegemoet. Men hod het nooit zover mogen loten komen".



Vlod met nieuwe nrbrieken
DeVereniging Lokole Omroep Dronten komt weer tot leven. M een zomersloop von enige

moonden treft men nu langzamerhond weer de voorbereidingen om over enige tijd uit te
zenden. Het is de bedoeling, dot de Vlod op zaterdagovond blijft uítzenden enwel een

vol uur. Te verwachten zíjn o.o. de volgende oude en nieuwe progrommo's: Vlodie
(kinderen) ,Zwoankleef oon (jeugd tot l?joor), Poster (oudere jeugd), Somen leven,

Kultuur, Postbus 55 enollerlei (reocties van kijkers), Dit is uw buurmqn (hobby's en

beröepen),Kent u hem / haar ol2 (portret von een mens), de school door de bank

genomen (lokole onderwijsvroogstukken), Sport, Sonjo (bijzondere ontwikkelingen in de

mootschoppij voorzover ze zich in Dronten monifesteren),Zo doende (ocfuoliteiten

ogendo) en Chez Albert (oonstíppen algemene gebeurtenissen afgewisseld met muziek).

Bezorgdheíd over uitgifteplon
fn de gezomenlijke vergadering von de dogetíjkse besturen vqn de drie
Londbouworgonisoties in de fJsselmeerpolders zijn de uitgifteplonnen voor Zuidelijk
Flevolond en het tijdstip von bekendmokíng von de toewijzing van bedrijven in Oostelijk
Flevolond oon de orde geweest. Nu de uitgifte von londbouwbedrijven in Oostelijk

Flevolond hoor voltooíing nodert , zal wellicht ol in 1977 de uitgifte in Zuídelijk Flevolqnd

moeten beginnen. Hoewel deze dus ol wij dicht voor de deur stoot is nog nergens von

het bestaon van een uítgifteplon gebleken. Door de uitgifte toch door zal moeten gaan,

ol wos het olleen ol om de moeilijkheden die stognotie von de uitgifte bij de ofdeling

onïginning von de Rijksdíenst zou veroorzaken, moet worden geweesd, dot er stroks
geen ruimte meer zol zijn voor enig zínnig overleg. Noor de mening von de besturen is

het de hoogste tijd, dot kwestíes ols bedrijf sgrootte, -structuur en -type, tempo en

oonvong von de uitgiften, plootsbepoling von de eerste vestagingen e.d. bij de top von het
georganiseerd bedrijfsleven in bespreking komen. Verder is het ook von belong, dot
ollerlei agrorische en niet-ogrorische organen, die stroks in Zuidelíjk Flevolond een took
hebben, tijdig zijn geínÍormeerd over de te verwochten situoties in de nieuwe polder,

zodot zij door tijdíg op kunnen inspelen. Door het lote tijdstip woorop detoewijzíng von

bedrijven de lootste joren bekend wordt, kunnen denieuwe pochters enerfpochters pos

loot op de bedrijvenbeginnen. Niet olleen geeft dit veel moeilijkheden,het ís ook

oonleiding voor grote kosten. Allerlei werkzoomheden word en n.l. door de Rijksdienst
voor de lJsselmeerpolders uitgevoerd, woorvoor niet geringebedragen in rekeníng

worden gebracht. Er goot hierover eenbrief noor de Ríjksdienst.
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Functie en took Eemeente
Noor oonleidíng von eenbrief dd?t december 1973 aan de minister von binnenlondse

zaken over de took en functie von Dronten, hebben burgemeester mr. E.P. von

Veldhuizen en wethouder J. Wrtteveen, dezer dagen een gesprek gevoerd met de

miníster von volkshuisvesting en ruimtelijke ordening drs. J. P. A. Gruíjters. B&W von

Dronten hebben dit gesprek, za deelde men mede, buitengewoon op prijs gesteld.



Zijhebben er alle vertrouwen ín, dat voor november 7975 Dronten officieel zal weten of
het mog groeien en ontwikkelen zoals de gemeenterood dot heeft besloten ín het koder
von de Nota "Ruimte voor groei?".
Tijdens debespreking met de minister von VRO zijn door het gemeentebestuur von

Dronten vier wensen noor voren gebrocht tewetenformeel hernieuwdebevestiging von

huidige took en functie von de gemeente Dronten door het rijk de doarbij possende

verfijningsuitkering groeigemeente; (incidentele) toepossing premieregeling
bed'rijfsvestígingen en ook formeel de vestiging von een deel van de onderbouw von het
Almer e-Col I ege (hovo-otheneum) te Dronten.
fn het gesprekmet de minister werdenverder interessonte cijfers betreffende de

gemeente verstrel<t ten oanzien von de woningbouw door de Rijksdíenst voor de

fJsselmeerpolders tot 1972 (=dotum instelling gemeente Dronten) en mdien door de

woníngbouwvereníging Oostelijk Flevolond, olsmede ten oanzien von de (nog beperkte)
portículiere bouw.

De somenstelling von de bevolking rwar gebied von herkomst wos per l jonuori 1972 de

volgende: Noorden (@oningen, Frieslond, Drenthe) 15,4%: Oosten (Overijssel en

Gelderlond)43,4%: Westen (Utrecht, Noord- enZuid-Hollqnd) 18,3%:Zuiden (Noord-

Brobont, Zeeland en Limburg)7,5% en geboren in Flevolond 15,4%. Per I jonuori 1975

wos de sqmenstelling: Noorden 13,97", Oosten 38,6y", Wesfen 23,?7",Zuiden 6,6"L en

geboren in Flevolon d t7 ,7%. Van een project von 168 woningwetwoningen, gerealiseerd in
7973,werden76 woningen betrokken door personen afkomstig uit de Rondstod Hollond.

Deze gegevens zijn tekenend voor de verschuiving die zich in de gemeente Dronten
voltrekt Oorspronkelijk wos Dronten voor wat betreft de nieuwe inwoners uítsluitend
een agrarisch georiënteerde gemeente, doorno ging debedoelde overloopfunctíe voor de
Rondstod Holland spelen en nu vervult Dronten eveneens een steeds nodrukkelijker
woonfunctievoor deregio, woorbij de nodruk op de Veluwerondmeerkust ligt. Gezien de
wens von de Provincie Gelderland om de groei op de Veluwe af te remmen, lijkt er voor
Dronfen eenbelangrijke functie ols opvonggemeente voor de overloop von de Veluwe te
zijnweggelegd.
Het aontql bedrijfsvestigingen met het doorbij behorende oontol orbeidsplootsen geeft
oon, dot zich voormmelijk kleíne tot zeer kleine bedrijven in de gemeente gevestigd
hebben.Hoewel ook von dezijdevangroterebedrijven wel belongstellíng is,ziendeze
zich bij het ontbreken von een stímuleringsregeling genoodzoakt om zich elders te
vestigen. Voor een goede ontwikkeling vcn de werkgelegenheid is een (íncidentele,
gedeelteliJke) premieregeling voor de gemeente Dronten eenvoo?w@rde, oldus deelden
B en W de ministet mee.
De gemeente Dronten groeit von klein noor groot. Dot geeft aonpossíngsproblemen. Het
opporoot von de gemeenïe en von de mootschoppelijke ínstellingen lopen ochter de groei
aon. Ook is er geen volwoordig bestuurscentrum (gemeentehuis), hoewel de rood wil
wochten tot ondere gewenste voorzieningen gere.oliseerd zijn. Geen firnnciëel, moor een

zuiver voorzieningsprobleem is het ontbreken van voldoende voortgezet
onderwíjsfociliteiten (per 31 december t9T4bezochten circo 850 leerlingen uit de
gemeente Dronten instellíngen von voortgezet onderwijs buiten de gemeente.grens).



Orootse plonnen Ketelhoven
"Vloklond Projectontwíkkeling BV" goot somen met een pensioenfonds de mogelijkheden
von reolisotie von een totoolplon voor Ketelhoven onderzoeken. Het plon omvot eenhaven
buitendijks,recrqtie woonoccommodoties, winkels, hotel en ruimten voor mogelijkheden
van vertier, zools een bioscoop, een muziekzoal ed. Men praat ove? een investering von

veerlig miljoen gulden.
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Functioneren W erkgroep Centnrm Dronten
De Werkgroep Centrum heeft zich bezig gehouden met het functioneren von de
werkgroep zelf . Het gevolg was een levendige en interessonte discussie over
vertegenwoordiging, ofvoordíging en functionering von de groep.
Von de zijde von de vertegenwoordigers von de gemeente werd de wens geuit, dat op

dezelÍde voet wordt verder gegaan en dot mentevreden wos over de huidige werkwijze.
De Drontense Winkeliersvereniging merktehet volgende op. In vergelijking met de
(noodzokelijke) opÍossingen op korte termíjn (Albrocht en SSKWgebouw) is een visie op

bosis von de doelstellingen motig uitgediept. Voorol tijdens de insprookbijeenkomsten en

de behondeling in de Rood zijn de doelstellingen en de doorop gerichte visies nouwelijks
oon bod gekomen. Buiten de werkgroep overheerste de korte termijn oplossing. Hoe kon

bereíkt worden dat ín de foekomst allerwegen fundomenteler gewerkt wordt?
De vertegenwoordigers von de consumenten meenden, dot na een moeizarne stort von de
werkgroep tot de slotconclusie ís gekomen, dat er in de ofgelopen periode veel werk is
verzet. Met veel inzet en geanimeerde discussies, die niet oltijd eenstemmig woren, is

getrocht tot goede resultoten te komen. Vook op het laotste moment is er veel tijd en

oondocht besteed om ons, die insprookverzorgden,te helpen bij het verkrijgen von

informotiemoteriolen, schetsen e.d.Wel hod men rond de somenstelling enwerkwijze
ook vrogen en konttekeningen die op het volgende neerkwomen. Het ís moeilíjk om je
ploots in de werkgroep woor te moken als vertegenwoordigers von consumenten, wanneer
je de meningen nog niet hebt kunnen polsen enzelf ook weinig ingewerkt bent in de
problemotiek. Een wot onofhonkelijker positie von de personen die de insprook
behortigen mookt de werkwijzevoorol naar buiten toe duidelijker. Als je volwoordig lid
bent von dewerkgroep,hebje ook lOO% informotie nodig bijv. Politieropport over't
cenïrumve ?keer, mot i even terugtrekking orch ite ct, gemeenteroodsstu kken. 5 I echts
wanneer dit lootste punt ook voor de toekomst royool gewoorborgd is, heeft het zin
'Werkgroep Centrum" voort te zetten en in dezelfde soort formatie verder te werken.

Stor.f voetbolseizoen
Kernochtige uitsproken bij de stort von het nieuwe voetbolseízoen 1975/76:
De BAS-jongens, vorig joor gepromoveerd noar deZe klosse (onderafdeling), wíllen
onder leídíng van de nieuwe troíner Be Koetsíer positie verdedigen Elftal-leider Roelof
Meijering van ASVD-zondag mist in het zondagteam oonvulling jeugd. Desondonks zou
het moeten kunnen lukken dit joor op de ee?ste ploots te eindigen.



De nieuwe troiner Egbert Bokker vqn Swift'64 t de verwochtingenzijn niet ol tehoog
gestemd. ïroíner Rob Veenhuis heeft vertrouwen in het zoterdagteom von ASVD: Een

kompioenschap dit joor zie ik er zeker inzitten. fn het joor von de vrouw zal het
domesteom von ASVD z'ntweede competitiejoor ingoan. Onder leiding von troiner Zwaan

en elftalleidster mewouw Postmo willen de domes het helemool moken

Voetbolkontine Dronten
ASVD-voetbol krijgt een van de drukste seizoenen die het ooit heeft gekend. Noost de

sportieve prestoties zal een nieuw verenigingshuis worden gebouwd. Woorvoor op olle

fronten hard gewerkt zol moeten worden Wot de bouw von de kontine betreft
(voorzítter Greve; "ikzegliever verenigingshuis") zql dit een stuk exfra zware belosting
geven,hoewel nu ol blijkt dat veel inwoners enledengraag willen meewerken voor dit
gebouw. "Binnenkort goot een actie von stort en wij hopen don ook dot de gehele
bevolking ons zol goon steunen".

Progrommorood Vlod

Voor de eerstekeer in het níeuwe seizoen kwom de progrommorood von de Vlod weer
bijeen in de studio in De Meerpool. Door de zes experimenteergemeenïen is gezomenlijk
een nota opgesteld en oqn de verontwoordelijke minister aangeboden. Ook von de zijde
von de Vlod is men vqn mening, dat een experiment ols televisie langer moet goon duren
don twee joor, zulks mef het oog op het opdoen von voldoende ervaring. De Vlod hoopt
dot de minister hiervoor begrip heeft.
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Feest Flevoscouts
Wonneer de scholen weer beginnen,begint ook de podvinderij het nieuwe seizoen. Dst
wos vorige week zoterdogmiddog merkboor op het terrein von de Dronter padvinderij,
want niet alleen wos de zomerzonweet p?esent, ook distríctsbestuurders von Scouting
Nederlond,afdelíng Noord Veluwe. Het wqs dqn ook níet "zomoar" een middog bij de
podvinders. Ouboas De Voogd werd ín het zonnetj e gezet en werd onderscheiden met de
oP een no hoogste onderscheiding die Scoutíng Nederlond kent: de zilveren draogspeld.
Deze buitengewone eer viel deheer De Voogd niet voor niets te beurt, zools duidelijk
werd uit de motivotie,behorende bij dezehoge onderscheiding. M podvinderij-
octiviteiten elders wos hij vonof november 1962 in z'n eentje eenvol jaar bezig een
podvindersgtoep in Dronten op te richten. Op tZ december 19ó3 wos de eerste
bijeenkomst von de Flevoscouts met vier jongens.... en in 7975 wa?en dat er plm ó0 en
bovendien een wachtlijst omdot goede leiding schoors is. fn moort 1964 zijn er 28
verkenners, mqor zonder groepshuis , zonder moterioql. De Voogd formeert een
plootselijke commissie en een groepscommissie. fulet hulp von onderen en no
besprekingen met de Rijksdienst komt er een eigen terreín met een groepshuis. Vrije
tijd wos voor de hopmon een onbekend woord; vrije tijd wos podvinderij.



Dertig joor long omfgebroken het beste von jezelf geven, werd beloond met dehoge

onderscheiding von Scouting Nederlond. Het wos letterlíjk en figuurlijk een zonnige

middog door op het terrein von de podvinders!

6roonoogst in recordtemPo
De graanoogst kon dit joor in recordtempo worden ofgewerkt. Op enkelekleine hoekjes

no is olle groon nu von het lond af. Dit is te donken oon het bíjzonder voste en droge

zorrierweer van de lootste weken. De loatste dienog volop in de groonwerkzaamheden

zot wos de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders. Alles bij elkoor genomen geeft dit
joor de groonoogst geen ongunstig beeld,al zol het resultoot niet groots zijn. Doorvoor

blijven de resultoten teveel oon de magere kont. Hoewel door te.genover staat dot de

prijzentot nu toe niet tegen vollen. De prijs von de torwe bijvoorbeeld loot zich op het

moment iets gunstiger oonzien dan eigenlijk verwocht mocht worden in verbond met de

grote voorroden die nog von de oude oogst aanwezig zijn. Voor het stro bestoat een

flinke belongstelling,veel meer don anderejoren het geval is geweest.

Uitbreidin g gezondheidscentnrm Swífterbont
Met 12 stemmen voor en 3 stemmen (VVD) tegenheeft de gemeenterood von Dronten

een voorstel von B&W oongenomen om het gezondheidscentrum te Swifterbont uít te
breiden ente verbouwen en om goedkeuríngteverlenen oon de huurovereenkomst

tussen gemeente en de huurders von het gezondheidscentrum. Wethouder W.J. Twisk

kreeg von drie von de vier fracties lof toegezwaoid. Niet echter von de voltollíge VVD-

fractíe,die uitstel verzocht eneerst op het voorstel terug wenste te komen, nodot de

gebruikers von het gezondheidscentrum hodden íngestemd met het concept-controcf.
Zelfs toen froctievoorzitter 5. K Westerdijk toegof wel de intentie te herkennen,

bleef hij om uitstel verzoeken "Er zijn teveel onvolkomenheden en de werkers in de

gezondheidszorg kunnen de controctenzienals een strop, waa? ze hun hoofd in steken
en don moor ofwochten tot de strop wordt oongetrokken", oldus de heer Westerdijk.
Wethouder Twisk stelde tekent hierbij aon, dot de gebruikers von het
gezondheidscentrum vonof juni op de hoogte zijn en is met hen over deze moterie
gesproken. No behondelíngindeGezondheidsrood zijn enige redoctionelewijzigingenin
het voorstel oon degemeenteraod oongebrocht.
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W erkgroep Centrtm Dronten
De Werkgroep Centrum vergodert weer. ïjdens de eerste vergadering Rijksconsulent,

deheer Mol: "fk werk in t5O gemeenten. De wijze woorop hier in Dronten oon insprook

wordt gedaon, ís voor mij een vrij unieke ervoring. fn het gros von de Nederlondse
gemeenten gebeurt het moken ven een dergelijk plon voor een centrurn binnenskomers,

moor hier in Dronten krijgt deWerkgroep Centrurn olle gegevens en ínformofie
toegeschoven. Een unieke zook".



Voor de heer E.J. Morren, secretoris von de Werkgroep, oonleiding om ïe stellen:

"Vondoar dot we níet provinciool inged eeld zijn". En voor opbouwconsulente Greet

Hettingo:'We possen nergens meer bij".

Beheer spor"thol

Over dekwestie von het beheer von de sporthol, met nome het gedeelte vqn de kantine,

heeft het collegevon B&W nog geen besluit kunnen nemen. Men twijfelt tussen het in

eigénbeheer houden von de kontine, verpchten of een tussenvorm von dezetwee

mógelijkheden. De uiteindelijke beslissing zal vermoedelijk nog wel even op zich loten

wachten.

5.O0oste zwemdiplomo

De tienjarige Joop Winkel uit Dronten en de zesio?,ge Johonno Jonsen uit
Biddinghuizen ondergingenvorigeweek in het zwembod "Overboord" een kleine

huldigíng. Wethouder J. Witteveen wos noqr het zwembod gekomen om het 5.000ste

zwemdiplomo en het 3.000ste A-diplomo uÍt tereiken. Er bestond zaterdoggroïe

belongsteÍlíng voor het afzwernmen en voor de diplomo-uitreiking. Evenols voorgoonde

joren werden de examens in het zwembod "Overboord" met zeer veel succes afgenomen.

Wethouder Witteveen complimenteerde de geslaagden. Hij vond het beholen van een

zwemdiplomo op zich een goede prestatae. Dot zo velen het diplorno hebben behoold is in

de eerste ploots te donken oan het doorzettingsvermogen von de kondidoten zelf , maar

in de tweede ploats oon de kundigheid von de zweminstructeurs.

Enkhuizerdijk dicht
Voor de eetste mool heeft de Dienst der Zuiderzeewerken een dijk in het fJsselmeer

gesloten, zonder op hetzelfde moment te beginnen of reeds te zijn begonnen met de

aanleg von een nieuwe dijk. Oorzaok doorvon: de ondere methode von besluitvorming met

betrekking tot de inpoldering von de Morkerwoord.

Minister Westerterp von Verkee? en Woterstoot, die donderdogmorgen 4 september de

sluiting vqn hef lootste got in de dijk Lelystod-Enkhuizen bijwoonde, verwochtte, dot

over een moond of vier het besluit zal worden genomen. De werkgelegenheid (ZZW en

RIJP) komt volgens de minister niet in gevaar. De sluiting von de dijk midden in het

fJsselmeer geschiedde om holf elf. Minister Westerterp, die de sluiting met een

werkbezoek oon Flevolond combineerde,begroette met opplous de sluiting von de dijk.
"Of er nu wel oÍ geen Markerwoord komt", oldus de minister "we zijn in elk gevol thons

in de loqtstefose van het Zuiderzeeproject gekomen. De slotokkoorden voneen - zíj het
wellícht lange - f inole ziln rngezet".
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Bejoordensoos Swifterbont
No een lange periode von voorbereiding is de bejoordensoos von Swifterbant eindelijk

von stort. Dit gebeurde dinsdog 9 september in "de Hoeksteen".



De soos werd geopend door mevrouw Von Veldhuizen,voo?zítster von het
Polderwouwencomité , deheer De Lange, voorzitter von Dorpsbelongen Swifterbont en

de nieuwe voorzitter von de soos, de heer Dorée.ftAevrouw Von Ve]dhuizen memo?eerde,

dot mdot de soos in Dronten te klein werd om olle bejoorden de kons te geven deze te
bezoeken,en omdot de problemen von het vervoer noor en von Dronten te groot werden
voor sommige bejaarden, olsmede door de groei von het oontol bejoorden , het in de loop

der joren mogelijk is geworden om in de dorpen zelfstondige sozen op te richten,
wooivon Swifterbont nu de lootste is geworden.

Aordoppeloogst
Door het drogeweer von deafgelopenzomer is de grond zo hord, dot het rooien von de

aordoppelen ernstig wordt bemoeilijkt . &ote hoeveelheden grond kleven aan de

gerooide oordoppelen en met de grootste moeitelaten de kluiten zich von de

oordoppelen verwijderen. Beholvehet reinigen ontstcon er moeilijkheden bij de opslog,

terwijl de sorteerkosten oonzienlíjk worden.

Bríef Commissie Fozont oon B&W

Debegeleidingscommissie von De Fozont heeft het colle.ge von B&W eenbrief doen

toekomen, woorin zij het college attendeert op het feit, dat er in de commissie

bezwarenzijngerezentensanzien von de reservering von eentiental percelenten
behoeve von lotere behoeften. De bezwarenwerden als volgt onderbouwd:
-de ploofs, die voor reservering in oonmerking komt, ís nu net de ploats, die bij de

uitwerking von het stedenbouwkundige plon een belongrijke rol heeÍt gespeeld. Het doet
het eerste deel von het plon tekorf, wanneer juist dit rrjtje woningen - op deze centrole
ploots - weg zou vollen.
-De motieven, die hebben geleíd tot het reserverinqsbesluit zijn voor de commissie

moeilijk te doorgronden. De commissie verwocht, dot bebouwing in een loter stodium bij
de omwonenden, die don gewenst zijn oon "groen" , veel weerstonden zol opwekken. En

wos reserveríng von grond niet meer reëel geweest in dekern von het dorp don in een

buitenwijk, bijv. Met het oog op bejoordenwoningen2
-Het reserveren von grond brengt veel kosten met zich mee. Moor de commissie vroeg

zichaf ols er toch kosten ten laste von het plon gemookt kunnen worden, of dongeen
prioriteit zou worden gegeven oon bijv. een wijkvoorziening.
De commissie woogt tenslotte of het niet mogelijk is de reservering niet toe te possen

in dit deel van het plon, moor deze mee ïe nemen voor het derde deel, de Fozont-zuid.
En nog eens noder von gedochtente wísselen over debedoelingen von het
" r eserv er ingsbeI eid".

Feest Goffelstroot
Het in de Gaffelstroot gehouden stroatfeest voor dekínderen von dekleuter- enlagere
school mog een groot succes genoemd worden. Uit de reocties von de kinderen en de
ouders is gebleken dot dit soort buurtcontoct zeker voor herholing votboor is. Besloten
is op zeer korte termijn eenvergadering tebeleggen om tot de definitieve oprichfing
van een strootvereniging te komen, met ols doel, het contoct in de stroot te stimuleren
door middel von spelen en contoctovonden.
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Provincie lJsselmeerpolders
Het gemeentebestuur von Dronten,het Dogelijks Advies College von het openbaar

lichoom ZuideliJke lJsselmeerpolders, het gemeentebestuur von de Noordoostpolder en

de drie londbouworgonisoties in de fJsselmeerpolders, houden zich momenteel bezig

met het conceptontwerp von de Wet reorgonisatie binnenlonds bestuur. De genoemde

instellingen hebben in hun (voorlopige) stondpunten uiteroord ook oondocht geschonken

oon de mogelijkheid von een provincie fJsselmeerpolders (Oostelijk- en Zuidelijk

Flevolond en de Noordoostpolder).
Betreffende de mogelijkheden von een nieuwe provincie fJsselmeerpolders neemt het

college von B&W von Dronten nog geen standpunt in. Men wil doorop in een loter stodium

terugkomen. B&W von de NOP hebben de gemeenteraad een oontol orgumenten gegeven,

die voor een indeling bij Zwolle zijn, moor ook orgumenten opgesomd, die voor de

fJsselmeerpolders spreken. De londbouworgonisoties ín de fJsselmeerpolders,teweten
ABï8, CBïB en LMrJ, verzoeken de roodsleden bij hun stondpuntbepoling ten aanzien

von de gebiedsindeling provincies nieuwe stijl volgens het conceptwetsontwerp te
stteven naa? een provincíe fJsselmeerpolders, die olle drie fJsselmeerpolders omvot.

Nieuwe functíes in woonwijk Dronten -Arid
Dr ont en-Zuíd zo I nagenoeg u itslu itend een w oongebi ed w or den met de door bij
behorende voorzieningen. Dit betekent, dot de korakteristíek in belongrijke mote

bepoold zol worden door de elementen woning en woonomgeving. Teneinde eentonigheid

en gelijkvormigheid te vermijden, zal gesfieeÍd moeten worden naor een

verscheidenheíd ín woninggrootte, prijsklosse en woonvormen en naar een

verscheidenheid in woonklimaot, voriërend von een zekere mote van geslotenheid ten
opzíchte von de noosfe omgevingtot eengrotere mote von openheid. Dezeformulering ís

te vinden in het ontwikkelingsprogromrno en verkenning ruimtelijke mogelijkheden in de

discussíenoto Dronten-Zuid, die de gemeenteroad is aongeboden.

Clubkompioenschoppen wiel rennen
De notionole clubkompioenschoppenwielrennenlg75 in Dronten goon de geschiedenis in

als éen von de best georganiseerde. Donk zij de voortreff eliJke somenwerking tussen de

organísotoren de W.V. .De fJsselstreek" met voorzitter Jon von Ommen oon het hoofd,
de gemeente Dronten - burgemeester Von Veldhuizen zet zich er persoonlijk voor in - en

de Rijkspolítie Flevolond werd het wielergebeuren von ofgelopen zaterdog een prochtig
sportief gebeuren. Al met ol dient gesteld te worden, dot de orgonisotie von de

notionole clubkompíoenschoppen perf ect is geweest De president von de KNWU mookte
door ook gewag van en meende te kunnen stellen, dat de WV'Usselstreek" de

orgonisotie met het jaor perfecter mookt. Een groot compliment voor dewokkere
wielermonnen von de Noord West Veluwe, dieweten in Flevolond op de steun te kunnen

rekenen von het gemeentebestuur von Dronten, de rijkspolitie, de GGD en de domes en

heren von het Rode Kruis , die dehele dag present woren en die doordoor mede debet
woren aon deze zo voortreffeli.lt verlopen wielerdag.
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Reserryering kovels in Fozant
Uit brief von B&W aan Begeleidingscommissie De Fozont: "Enige tijd geleden is vonuit

de gemeenterood de suggestie gedoon om bij de ontwíkkeling van bestemmingsplonnen

voor woonbebouwíng bepoolde gedeelten voorlopig niet te loten bebouwen, moor te
resërveren voor in een loter stodium opkomende behoeften. Een woonwijk zou er door

verrijkt kunnen worden, indien in een reeds voltooíde wijk na verloop von joren nog enige

nieuwbouw zou plaotsvinden. fndien over bijv. 15 joren in een tot stond gekomen wijk
weer nieuwbouw zol plootsvinden,zal dezeníeuwbouw het stempel dragen van die tijd.
Men krijgt hierdoor een grotere schqkering in bouwvo?men, wot in veel gevollen een

verrijkíng von de oanwezige bebouwing in een bepoalde wijk te zien zal geven. Met de

begeleidingscommissie zijn BdW von mening dat lotere bebouwing weerstonden kqn

opwekken. Op dot moment kon beslist worden of er klemmende redenen zijn om wel of
niet te bouwen".

Stíl protest gebeurtenis in Sponje
fn de drie dorpskernen van de gemeente Dronten werd zaterdag en zondag op initiotief
von het gemeentebestuur de vlog holf stok gehongen enwerd de bevolking in de

gelegenheid gesteld bloemen teleggen. Op dezewijzeprotesteerde Drontentegenhet
ten uitvoer brengen von vijf doodvonnissen in Sponje. Burgemeester VanVeldhuizen
legde zoterdagmorgen de eerste bloemen bij de vlog nobij het monument op De Rede. fn
de uitzending von de Vlod riep de burgemeester de Drontenoren op dit voorbeeld te
volgen. fn de Vredesdienst zondogmorgen in .de 

Meerpool" werd door Amnesty een

hondtekeningenoctie gehouden. Ds. Von Andel bekritiseerde in zijn toespraok de
gebeurt eníssen in Sponje.

Bestuur! ijke reorgonísotie
De rood van de gemeente Dronten goot de minister von binnenlondse zaken desgevraagd
meedelen, in gr of e tr ekken positief t e oor delen over het conceptontwerp Wet
reorgonisotíe binnenlonds bestuur. De gemeenterood mookt wel onder anderehet
voorbehoud dot de voorgestelde tookverdelíng tussen de nieuwe 26 provincies en de
huidige gemeenten centrolistisch oondoet enbeter moet worden geregeld. Díe

tookverdeling kon overigens logischerwijze pos plootsvinden qls ook het model von de
gemeente nieuwe stijl bekend is. Doorbíj zou don, behoudens uitzonderingen, aon een
"gemiddelde" gemeente von plm. 15.000 inwoners gedocht kunnen worden, hetgeen meet
don holvering von het huidige oontol gemeenten zou betekenen. Volgens het ontwerp zou

Dronten met Lelystod en Almere -beide nog bij het Rijk in ontwikkeling- de provincie
Zui deli Jke f Jsse I meerpo I d ers (F I evo lond ) goon vor men.

Roodslid deheer 5. K Westerdijk (VVD) heeft oon B&W gevroogd of met de bouw von

kontoorponden in het centrum von Dronten deparkeergelegenheid in het centrum niet ín
gevaar komt. Wethouder J. Witteveen wos door geenszíns beducht over. Tot 1980-1985
is in ieder geval de porkeergelegenheid voldoende geocht. Doorm ís oonleg mogelijk oon

Gongboord en Schons.
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Insprook Dronten-Zrid
De grootste insprookprocedure ooít in Dronten gehouden goot beginnen. De bevolking
wordt oPgeroePenmeetedenken,meete proten, meete discussíërenove? de nieuwe
woonwijk Dronten-Zuid. Een woonwijk net zo groot qls het huidige Dronten op dit
moóent. Een wíjk bestemd voor 27OA woningen en de doorbij behorende voorzieningen.
De insprook wordt door het gemeentebestuur georganiseerd in rnuwe somenwerking met
Stichting Welzijn.

Vredesweek
De orgonisotoren von de plootselijkeVredeweek zijn over hel geheel teweden over het
verloop von de gehouden evenementen tijdens de Vredesweek. De meest gesloogde dog
wos ongetwijfeld de zondag toen in de Meerpaol 2500 mensen bijeen woren voor een
kerkdienst. Op diverse scholen zijn oon de hond van een schooltelevisieuitzending
enkele lessen gegeven over het themo "veroordelen". De gesprekken díe in verschillende
wijken zijn gevoerd over de vredesweek, zijn níet overql een succes geworden, woardoor
enkele buurten somen gingen doen. fn totaol woren er 90 gastgezínnen. fn het
parochiehuis werd een ovond met zang en muziek voor de jeugd gehouden. De
belongstelling híerbíj víel nogol tegen.

Informotieovond Dronten-Zuid
Als Dronten dubbel groot wordt, heeft dot gevolgent vertrouwde routes verdwijnen en
nieuwe wegen worden gele-gd. Winkels en scholen zullen verrijzen en misschien ook
sportvelden,kerken, wíjk- en gezondheidscentro. Nu lígt e? nog niets vost. /lAaor wie niet
onverwocht ollerlei dingen op zich of wil loten komen, moet nu octief worden. Voor de
gemeenterood beslist , is er een moand gelegenheid voor elke vereniging, groep en
inwoner om meningen kenboor te moken. Willen sportorgonisoties eentweede
sportveldencomplex? Wíllen bewoners en winkelie?s een groot winkelcentrum of
buurtwinkels? Moet er eentweede Meerpool komen of kleinere gebouwtjes? En hoe
kunnen wegen zo worden gelegd, dot Dronten één geheel blijft, moor toch veilig en
gemokkelij k bereikboor?
Wanneer betrokkenen en bewoners von de gemeente Dronfen zorg dragen voor wot ín
Dronten-Zuid von stort goot, is er hoop dot in deze grote nieuwbouwwijk veel mensen
stroks met plezier zullen wonen. Don ís er ook hoop, dot de huidige inwoners vqn kern en
buitenwegen niet oon de kqnt stoon en toekijkenhoe het fout goot.....De uitnodiging om
mee te doen wordt graag nog eens herhoold.

Koffieconcert
Het eerste koffieconcert in "de Meerpool" is zonder meer eengroot succes geworden.
Ongeveer 150 mensen, von heel jong tot bejoord toe, vormden een oondochtig publiek.
De okoestiek von het restouront bleek royool oon de te stellen eisen te voldoen.



Het progrommo von collegium Musicum Judoicum werd omschreven ols muziek von
tempel tot kibboets. Het gebodene stond op een zeer hoog peil en kon het best
omschreven worden ols volksmuziekmet een kunstzinnig religieus element.
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Informotieovond Dronten-Zuid
Onder enorme belongstelling werd ín het gemeentehuis oon het Ottoplein een
informotieovond over het plon Dronten-Zuid gehouden. Deze ovond stond onder leiding
von de heer Joh. Witteveen, wethouder openbore werken en woningbouw. ïevens woren
aanwezig prof. fr. J. J. von ïol, stedenbouwkundige,deheer F.l.vanVeelen,direkteur
gemeentewerken en deheer E. J. Morren von de afdeling olgemene zaken von de
gemeente Dronten.
fn zíjn openingswoord bleek deheer Witteveen donig vemost te zijn met zoveel
bezoekers, iets dqt in de geschiedenis van de roodszool nog niet eerder was
voorgekomen. Hij weet deze enorme belongstelling (ruim 100 personen) aon het feit, dot
oP zeet grote school het zgn. "Rode boekje" door de gemeente wos verspreid en de
publicotíes in de plootselijke pers. Hij wees de aanwezigen e? op, dat dezeqvond
uitsluitend wos bedoeld ols een informotieovond. Von de zijde von de gemeente hod men
het roodzoom geocht dezeovond te houden om de belongstellendengoedte informeren.
Belangrijk vond hij verder dot nu de ínsprookprocedur e op gong komt.

rtAoximole groei Bíddinghui zen en Swifferbont
Uitgoonde van een uiteindelijke bevolkingsomvong von de gemeente Dronten von
ongevee? 32.000 inwoners in het joor 2000 dient de verdeling ervon over de kernen
noder te worden bepoold. Het is duidelijk, dot het belongrijkste deel von de groei ten
gunste zal moeten worden gebrocht von de hoofdkern , gezien de verzorgíng die door
wordt geboden. Anderzijds dient voor de beide kernen Biddínghuizen en Swifterbont
- beide circo 3000 inwoners - een beleid te worden gevoerd, woordoor de wezenliJke
voorzieningen voo? deze kernen zullen worden behouden. Het oanwezige
voorzíeningenpakket goot het droogvlok van de bevolking te boven. Het college von B&W
von Dronten stelt in een ontwerpbrief oon de gemeenterood voor in te stemmen met een
groei von debeidekernentot 50OO inwoners -ende bouw van 45woníngenpr.rjoor- en
doorno niet meer. Hiermee wordt afgeweken von het gestelde in de Noto'Ruimte voor
gtoei?", woorin is uitgegoon von plm 7000 inwoners in het joor 2OO0 en debouw von 55
woníngen per joor.

Wonen ín "De Boeg"
Wijk "De Boeg" begint gestalte te krijgen, de woningen die gebouwd zijn in opdrocht von
deWoningbouwvereniging zijn voor het merendeel reeds bewoond. De bewoners zijn
over het algemeen erg tevreden over het wonen in deze nieuwe wijk, olthons dot zijn de
eerste indrukken. Wel wordt als bezwoor e?vo?en dat men op een groteofstond von de
winkels ís verwijderd,hetgeen voorol voor de oudere ínwoners van de wijk problemen
oplevert.



AIS een groot voordeel wordt etvo?en, dot de bejoordenwoníngen tuSSen de

eengezin*toningen zijn geplootst, woordoo? een groot stuk integrotie plootsvindt tussen

de oudere en jongere bewoners. Ook enthousicst zijn de bewoners over de zgn
"boegjes", dekorte grijze paoltjes met een soort ingebouwde stormlomp, die de functie
von de lantoarnpool heeft. Wot opvolt ten oonzien von de opinie vqn de bewoners

ofkomstig uit Amsterdam is, dot zij het gevoel hebben, dot zij vooruit zijn gegaan wot

woonkf ímoqt betreft. Bewoners ofkomstig von de Veluwe daarentegen moetennaar eigen

zeggen no9 wot wennen oon de compoctheid.
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Brief gemeenfie Dronten oon RPC

De gemeenterood von Dronten is okkoord gegoanmet een door B&W opgestelde
ontwerp-brief oon de Rijksplonologísche Commissie, de subcommíssie voor olgemene

zaken,inzake de ontwikkeling von de gemeente Dronten. De okkoordverkloring wos

unoniem. Nogenoeg olle frokties stelden wel, dot het von uitermote groot belong is, dot
de werkgelegenheid in de gemeente Dronten wordt gestimuleerd. De heren Von Horten
(CCP) en Goedkoop (PAK) bepleitten eenzelfde stímuleringsregeling ols die voor bijv.

Lelystod von toepossing is. Deheer Kodíjk (Gereformeerde Concentratie) meende, dat
ook de gemeente zelf de werkgelegenheid príoriteit nummer een zal moeten verlenen en

doqrvoor dienen don ondere voorzieningen te worden geofÍerd. Tn de discussie kwam ook

de overloopfunctie von Dronten oon de orde en de verdeling von de woningen over de

driekernen. De rood kwom tenslotte tot de volgende conclusíe: de possoge over de
werkgelegenheid wordt verscherpt, Dronten heeft geenÍunctiemeer ols opvong voor de

overloop von de rondstod, moar zet wel reële mogelijkheden in de functie voor de opvong

von de overloop von de Veluwe.

Jubileum NKV Dronten

De Afdelíng Dronten von het vokverbond NKV vierdehaor t? à jorig bestoon. Zij deed
dit door middel van een feestavond, woaroon voorof enkele sprekers terugblikten op de
afgelopenjoren, op de somenwerking en de ontplooide octiviteiten met ondere
orgonisotíes. Voorzitter Piet Schmit memo?eetde de goede verstondhouding met de
afdelingen Biddinghuizen en Swífterbont ïot slot von zijn toesproakzei híj dot een

vokbeweging er niet slechts is om moteriële belongen von de leden te behortigen, moor
ook heeft het een belongrijkefuncutietenasnzien von de scholing en vorming binnen de
eigen kríng.

Polítiek Kafé over Dronten-zuid
"De gemeente verstr ekt te weinig informotie over plon Zuid oon de ínsprekers om tot
een gedegen stondpunt te komen, ook wordt er te weinig gebruik gemookt von bestoonde
ropporten en deskundige meningen", oldus deheer W. Revet tijdens het gehouden

Politiek Kofé in de B'rok.



De díscussie spitste zích toe op de vroog rond de vorm von de insprook en het nut ervon.

De ovond werd geopend door Greet Hettingo, die in hoor openingswoord duidelijk sfelde,

dot, in tegenstelling met deplonnen'deBoeg" en"deFazont", Stíchtíng Welziin bij het
plon Zuid geen enkele verontwoordelijkheíd heeft ten aanzien von de insprook.. Die ligt
geheel en ol bij de gemeente. De heer Von Veelen, directeur gemeentewerken, gaf

vervolgens een uiteenzetting von de plonnen en de insprook.

Klochtenovond Spelwíjk
De Spelwijkcommissie hield onlongs een enquëte en dooruít mocht men concluderen , dat

men over het olgemeenwel teweden ís over de woon- en leefsituotíe ín Swífterbonts
nieuwste wijk. Niettemin kwom er een Spelwijkavond en door werden uiteroord de

negatieve konten von het wonen in deze wijk belicht. Dít betroÍ: de ofwerkíng von de

wijk, verkoopvoorwoorden von de Holbornwoningen, inrichting speelterrein, de

ofwotering , de afwerking von dehuizen, de gehorigheid von de woningen, geluidsoverlost

vqn het oangrenzende industrieterrein, ontevredenheid over het schilderwerk zowel in

ols rondom de huizen, het verwarmíngssyst eem, de kwolíteit von de schuurtjes ,lekkage
von doken en de slechte ontvongst W met nome Duitslqnd. Een spervuur von wagen,

moor de vertegenwoordigers vqn de gemeente en de woningbouwvereniging sloegen zich
er dapper door.
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Mjoorsvergoderi ng Dorpsbe longen B iddi nghu i zen

ïíjdens de nojoorsvergodering von Dorpsbelongen Bíddinghuizen werd ondet meet
gesprokenover de functíe en nut von de verenígíng. Ook stond devereniging open voor

eventuele oanvullingen en kritiek op de uitoefening von de toak. Volgens voorzitter
Luycks díent de vereniging een redigerende en coördinerende toak te hebben. Of dot
momenteel het gevol is in Biddinghuizen werd door hem ín twíjfel getrokken. Het werk
dient zich niet te beperken tot f eestvieren, moor ook díent de verenígíng een socíool-

culturele en sociool-mootschoppelijke took te hebben. Noor oonleiding von de vraog von

het bestuur: "Wot zou dorpsbelangen kunnen goon doen of veranderen?",werd
verschillende zoken genoemd zools meewerken aon de orgonisotie von de wielerronde, de
progrommo's tijdens f eestdagen, vetsiefing f eesttettein, ín het leven roepen von een

feestcommissie met verïegenwoordigers uit díverse verenigingen,het orgoniseren von

een moondelijkse dqnsovond voor gehuwden, orgoniseren vanlezingen, het bij elkoor
brengen von oude ennieuwe wijken ïer bevordering von de onderlinge contocten.
ïijdens de rondvroog werden nog enkele stereotype klochten geuít , woaronder overlost
von honden en kotten enverwílderde duiven, prkeren vrochtouto's in de bebouwde kom,

de buslijn mor Elburg.

Op deze avond werd ook verslog gedaan von de resultoten von het werk von de

W erkgr oep mul t if unct ioneel centrum te Biddinghu ízen.



Hieruit kwom duidelijk noor voren, dot de werkgroep - bestoande uit 55KW,BAS,de
gemeente,onderwijs, beheerscommissíe De Voorhof en Dorpsbelangen - unoniem ochter

het plon von de bouw von een multífunctioneel gebouw in Bíddinghuizen stoon met de

restrictíe, dot ín dít gebouw de voorrong oqn de sport (BAS) verleend wordt.

Presentotie plon De Fozont
Dezeweekwerd het voorlopig stedenbouwkundig plan "de Fozont-Noord" oon het publiek

ter'inzoge gegeven. Dít door míddel von een stond op de morkt in de ochtenduren. fn de

ovonduren werd door diverse opdrochtg eve?s, bouwers en ontwerpers wot noder op de

diverse ospecten von het plon ingegoon. Beide presentotieswerdenzeer drukbezocht.

Het plongebied 'de Fozont-Noord" omvqt 298 woningen, exclusíef de 44 wooneenheden

die in de bestemming "6emengde doeleinde-rr" kunnen worden gerenliseerd ('t Hogerhuis,

red.). De verschillendewoningtypen zijn gemengd door het gehele plongebied, om

doordoor denodigeafwisseling te verkrijgen,zowel in type ols in hoogte en uitvoering.

IJsclub Biddinghuízen
In aanwezigheid von wet geteld drie leden werd een tussentijdse vergadering von de

IJsclub Biddinghuizen gehouden. Tussentijds, omdot de begroting von de club een

tekort vertoont von ruim f.45OO,OO. Alleen eenlange strenge winter kon nog redding

brengenvoor de fJsclub, wont subsídíe is wel oangevroogd moor blijft tot nu toe uit.

Het bestuur hod gedocht om de vroog: "hoe het tekort wegtewerken?" voor te leggen

aon de leden, moor met drie oonwezigen wos dot eenweinig zinloos.
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ASVD octie voor nieuw verenigíngsgebouw
"Vijf gulden de mon, loot zien dot het kon!". Dot is de slogon von de grote actie, die
ASVD op touw zet. Doel: de bouw van een nieuw verenigingsgebouw. Vrijdogovond zendt

de Vlod het een en onder von de actie uít. Op hetzelfde tijdstíp von de Vlod-uitzending
goon 300 leden von ASVD op stop om huis oon huis geld in te zamelen Doorno wordt
iedereen in het gemeenSchopScentrum "de Meerpool" verwocht, woor een zeet
gevarieerd progrommo stoot te wochten,gep?esenteerd door Henk Terlíngen en Anneke

Kleefstro.
Het stqrtsein tot de octie wordt gegeven door de burgemeester. Het streefbedrog is

f.75.000,00. De sportcommissíe stemde ín met een subsídie von f.75.000,00, maor dot
moet nog bekrochtígd worden door de gemeenterood. Burgemeester Von Veldhuizen

verkloorde desgevraagd, dot índien de octie van ASVD een succes wordt, het college van

B&W bij de rood met krocht zol pleiten om ASVD de gevraagde subsidie te verlenen op

bosis van de nieuwe subsidieregeling (eenderde deel uit eigen middelen, eenderde deel

vio een renteloze lening en eenderde deel subsídie). De grote olgemene sportvereniging

heeft vonof 7962 tot op de dog von vondoog veel voor de Dronter somenleving gedaan.

Die gemeenschop kon nu iets terugdoen.



Het enthousiqsme, zools we dot gekend hebben bij de deelnome qon de zeskomp, kon nu

opnieuw ontstoon. Dronten ols één gemeenschop ochter ASVD!!

fn de volgende editie von De Flevolonder lezen wehet resultoot von de octie. De kront
opent meï de vette kop:

Actle ASVD grondíoos

Asvd kon beginnen met de bouw von het nieuwe verenigíngsgebouw! De vorige week vio

de Vlod gevoerdeoctíe brocht ruím f.55.000,@ in kos en dot is een uítstekend
resultoot. Weliswoor woren de orgonisotoren uítgegoon van eenhoger bedrog, moor

zowel octieleider LeenHollemons ols zijn mede commissieleden Gosselink en Hortemon

ols ook olgemeen voorzítter Buijsse toonden zich meer don tevreden met de

f.55.000,0O. Dot bedrag kon de komende dagen nog groeien, wont er zijn nog enige

t o ez egging en onder w eg.

Pneumotisch snoeien

De nieuwe vinding von f irmo W.H. Bol, het pneumotische snoeímes, is een geheel nieuw

facet op fruifteeltgebied. Het bestoot uit een compressor, oongedreven door een wij
geruisloze elektromotor die op zíjn beurt via een luchtslong is verbonden met een

snoeischoor. Hierdoor kost het doorknippen von de dikste tokken niet de minste
ínsponning meer. De firmo Bol construeerde het pneumotische snoeimes gezamenliJk met
enkel e medew erkers, f r u í tt el er s en de I ond bo uwvoor I ic ht i ng.

Afdeling Swifterbont LlÀIJ
Op dejaorvergodering van de LÍttIJ ofdelíng Swifterbont is het minimum inkomen voor

zelfstondigeneen longdurig besproken punt von deagendageweest.Veelledenmeenden
dot ols de fiscole druk wordt vermínderd het oonhongig wetsontwerp minímuminkomen

overbodig ís. Een ondere gtoep wos von mening dot door de gorontie von een minimum

inkomen de insponning bij veel boeren verloren goot.
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Contoctovond De Boeg

De bewoners von Drontens nieuwste wijk "De Boeg" krijgen eentweede contactavond,
die wederom wordt georEaniseerd door de Boegcommissie en wordt gehouden in "de

Lichtboei". De commissie wíl dot de Boegbewoners betrokken blíjven bij de groei en de
bloei von de wijk. Op de eerste contoctovond werd don ook het occent gelegd op het
somen willen werken oon de opbouw von een plezierige leefgemeenschop. Het ís
opmerkelijkhoe vlot integrotie von Drontens nieuwste wíjk in de bestoondekernheeft
pÍootsgevonden. Dot ís niet in de lootste ploots te donken oon de octívíteíten von de
Boegcommissie. De volgende bijeenkomst is er gelegenheid tot onderlinge kennismoking

en tot profen met vertegenwoordigers von gemeente, woningbouwvereniging en de firmo
Feenstro (cv en wormwotervoorziening).



Korting trouwe leden ijsclub Swífterbont
De ijsvereniging von Swifterbont, die dit joor hoor elÍdejoor ingoot, hield hoor
joorvergod ering. Gesproken werd onder andere over de mogelijkheden voor de viering
van het 10-jorig bestoon, werdhet financiële verslog gedaan,werd gesproken over een

foertocht (bij strenge winter) in Zuidelijk Flevolond enwerden drie oftredende
bestuursleden herkozen. Tevens kwom oon de orde de korting die men de trouwe leden,
die in L974/75 hun contributie betoolden, wil geventer gelegenheíd von het ee?ste
lustium. De korting werd bepoold op 50% met de restrictíe dot per t decernber olle
prijzen worden verdubbeld, woorbij ook voor otrouwe" 

leden weer wordt uitgegoon von

de volle príjs.

Werkgroep Centnrm Dronten
OBW-MBO, Nederlondsche Middenstondsbonk Mootschoppij voor Bedríjfsobjecten NV,
heeft de leden von de Werkgroep Centrum een oontol schetsen getoond betreff ende de
bebouwing von 1500 m2 winkeloppervlokte in het Dronter centrum Het Ruim-De Rede.

De Werkgroep heeft hierop reocties gegeven.Zodro die reacties in de schetsen von

OBW-MBO zijnverwerkt, de gemeente de fínanciële hoolboorheíd von mogelijkheden in

het winkelcentrum heeft bekeken en met direct bij het centrum betrokkenen overleg is
geweest, komt de Werkgroep opnieuw bijeen. Vervolgens zal deWerkgroep, zonder dot
men don al een uitsprook over een bepoolde voorkeur heeft gedaan, de insprook íngoon.

De insprook gebeurt ook nu onder verontwoordelijkheíd von de gehele werkgroep.

Studiedog Plottelondswpuwen
Een commissie gevormd uit de kotholíeke, de christelijke en de Nederlondse Bond von

Plottelondsvrouwen in de fJsselmeerpolders orgoniseerde een studiedog voor ogrorische
en middenstondsvrouwen. Het onderwerp wos de betrokkenheid von de vrouw bij het
ogrorisch en middenstondsbedríjf. In hoor openingswoord woeg de presidente, mewouw
S. À. Compo-Mocking , zich af: Hoe wij ols vrouw van een zelfstondige ondernemer
moeten emonciperen? Soms is dit minder don wij willen, moor ook wel eens meer don wij
denken te kunnen.

Telegrrm PAK-Dronten
Het PAK-Dronten (PvdA, PPR, PSP en D'66) verzoekt de regering met klem nog geen
beslissing te nemen inzake het bouwen von nieuwe kernenergiecentrales, zolong het
vroogstuk von de rodiooctieve ofvolstoff en en de veiligheíd von de cenïrales niet ís
opgelost."
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Woningcontingentering Biddinghuizen
De bevolking von Bíddínghuizenheeft nog geen stondpunt ingenomen inzake de
woningcontingenteríng. Dit bleek tijdens een ínsprookovond over deze moterie die deze
week in Bíddinghuizen werd gehouden.
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Opnome Force iÀojeur
Farce Mojeur, het overbekende NCRV-progrommo, komt opnomen moken in Dronten.

Men komt op uitnodiging von deHogere Londbouwschool. De opnomen,die loter op tv
worden uitgezonden,wordengemookt vóórhet schoolgebouwvon deCHLS. Drontenoren

die de opnomen willen bijwonen zijn welkom.

Eerste poal p.c. bosisschool te Dronten
Vorigeweekwerd door heibedrijf Speerstro de eerste pool voor devierde bosisschool

in Dronten voor protestonts christeli;k onderwijs geslagen. Dit geschieddeín
aanwezigheid von dekinderen die de te bouwen school in het nieuwe cursusjaor goon

bewonen. Deze groep ontvongt momenteel het onderwijs nog in kerkcentrum "De Ark".

De groep bestoqt uit ongeveer 100 kinderen en oon het hoofd stoot deheer Blomsmo.

Het wordt eenvierklassige school met eenspeellokoal (wonneer daartoevergunntng
wordt verleend voor de bestoonde kleuterschool). Het nieuwe gebouw wordt gebouwd op

de hoek Lijzijde / DeZate.

Gecombineerd beheer sportho! en zwembod

De sportho I en het zwembod kr ijgen een gecombíneer d beheer. De gemeenteroad
besloot hiertoe, nodot long was gediscussieerd over de personeelsbezettíng von de op 1

maort o.s. te openen sporthol. Met nome deheer Von Harten (CCP) hield een pleídooi om

wot de personeelsbezetting betreft , tot fosering over te goon. Híj stond een flexibeler
beleid voor, don zools dot nu door B&W wos voorgesteld. Hij wos niet al te zeer onder
de indruk von de door het college opgestelde begroting en wooruit bleek dot een

gecombineerdbeheer voordelig zou zíjn. "fk kon ook een dergeliJkebegrotíng moken,

moor don is er wel een andere uitkomst", oldus deheer Von Horten. Wethouder
mevrouw H.C. de Visser - Kuipers verdedigde het voorstel von B&W mef veel verve. Zij
stelde, dot indíen in de sporthol begonnen zou worden met minder personeel, de hol don

langere tijd onbeheerd stoat en dot deaanwezige opporotente kostboor zijn om het
risico von vernieling te lopen. Een gebouw met zoveel luxe kun je dot níet oondoen. Hoor
orgumentotíe wos dermote overtuigend, dot de rood unoniem het voorstel von het
college oonvoordde.

Woteroverlost Schrrttershof Swifterbont
De gemeente Dronten neemt maatregelen om de bewoners von de bejoordenwoníngen
oon de Schuttershof von woteroverlost of te helpen. B & W deden dezetoezeoging vio
de verqntwoordelijke wethouder, nodot roodslid mevrouw Dudínk - Bosch (VVD) kritiek
had geuit op het uitblijven van mootrege)en, die volgens hoor wel door gemeentewerken
woren toegezegd. Zij noemde de situotie bij de bejoordenwoningen onhoudboor. Bíj
tegen kunnen de bejoorden zonder laorzen noch vio de voor- noch vio de ochtertuin de
woníng bereiken. Een ofwotering ontbreel<t en vonof het hoger gelegen bungolowterrein
komt het water ook nog in de richting von de bejoordenwoningen oan de Schuttershof.
"De bewonershebben mij no een zwote regenbui verzocht om te komen.



Het wos werkelijk vreselijk om te zienhoeveel overlost de bejoarden von het woter
hebben." Wethouder Witteveen deed de toezegging, dot er onmiddellijk iets oon deze
overlost gedaan wordt.
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Schoolgrrenzen

De werkgroep Politiekkafé orgoniseert dezeweek in de B'rok een díscussieovond rond
de vroogstelling of ouders zelf mogen beslissen noor welke school zehun kinderen
sturen. Deze avond wordt georgoniseerd vonuít het gegeven dot er ouders zijn in
Dronten díe ol eens geconfronteerd zijn met de schoolgrens en dot doornoost , gezien de
vele verhuizingen in Dronten zelf , de mogeli;kheid bestoot, dot die confrontotie vaker
zol plootsvínden. De vroog luidt dus: 'Mogen ouders zelf weten noor welke school zij hun

kind(eren) sturen2" De werkgroep hoopt, dat deze informotieovond in de eerste ploats
duídelijkheid zol geven aon de ouders, moor doarnoost ook een ondersteuning zol zíjn
voor de gemeenteroodsleden ols er in moort 1976 over de schoolg?enzen in Dronten
geproat zol worden in de gemeenterood.

Wethouder J. Witteveen legt fwrctie neer
Wethouder Joh. Witteveenheeft oangekondigd terug tetreden.In de
roodsvergadering von eind februori 1976 zol hij ofscheid nemen, moor zal don wel
gedurende de zittingsperiode deel blijven uitmoken von de CCP-Íractíe ín de
gemeenterood. De reden von het aftreden von de heer Witteveen zijn von zuiver
persoonlijke oord enhebben geen enkele politieke ochtergrond. Ook bestoat er geen
enkel probleem over de somenwerking binnen het college. Die somenwerking wordï door
de vertrekkende wethouder ols uítermate goed betiteld. De heer Witteveen is von

mening, dot de combínotie von fulltime wethouder niet meer te combineren volt met zijn
steeds groeiend bedrijf. "Nh long wikken enwegen is het besluit gevollen. De
werkzoomheden op het ossurontiekontoor en de mokelqordij zijn dermote toegenomen,
dot het onverantwoord is zo door tegaan. Ik heb wel eenshet gevoel gehod dot er bij
de buitenwocht gedochtenleven, dot ik vcn mijn functie ols wethouder mijn bedrijf zou
loten profiteren.Ik kon met de hond op míjn hort verzekeren, dot ik cleon ben", oldus
deheer Witteveen, díe ín 1965 zittingkreeg in de eerst verkozenodvíescommíssie.
Door zijn wethoudersportefeuille wos hij voorzítter von dewerkgroep Centrurn, von de
projecten "de Boeg" , 'de Fozont","de Ketting-Zuíd" en "de Boon" te Biddinghuízen.
"Nu kun je wel zeggen sfoot een gedeelte von de portef euílle of , moor dot ligt me ook
niet. fk heb deze stop welove?wogen genomen en in volle vrijheid."

Opvolgíng von wethou&r Witteveen
De komendeweken zal er ongelwijfeld druk worden gespeculeerd over de opvolger von
wethouder Witteveen.Zoals bekend ontstonden er nogol wot verwikkelingen toen het
huidige college von B & W werd gekozen. Medio ougustus 1974 kwamen a\le frocties tot
een okkoord, dat het tot een samenwerkingscollege moest komen.



Het wos werkelijk vreselijk om te zienhoeveel overlast de bejoarden von het woter
hebben." Wethouder Witteveen deed de toezegging, dot er onmiddellijk iets aan deze
overlost gedaanwordt.

De Flevolonder 9 en 17 december 1975
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Schoolgznzen
De werkgroep Politiekkafé orEaniseert dezeweek in de B'rok een discussieovond rond
de vraogstelling of ouders zelf mogen beslissen noor welke school zehun kinderen
sturen. Deze ovond wordt georganiseerd vonuít het gegeven dot er ouders zijn ín
Dronten díe ol eens geconfronteerd zíjn met de schoolg?ens en dot doornoost,gezien de
vele verhuizingen in Dronten zelf , de mogelijkheid bestoot, dot die confrontotie vaker
zol plootsvinden. De vraog luidt dus: 'Mogen ouders zelf weten noor welke school zij hun

kind(eren) sturenZ" De werkgroep hoopt, dat deze informotieavond in de eerste ploots
duídelijkheid zal geven oon de ouders, moor doornoost ook een ondersteuning zol zíjn
voor de gemeen'feroodsleden ols er in moort t976 over de schoolgrenzen in Dronten
geproot zal worden in de gemeenterood.

Wethouder J. Witteveen legl furtie neer
Wet houder Joh. W itt ev een heeft oongekond igd t erug t e tr eden. In de
roodsvergodering von eind februori 1976 zal híj ofscheíd nemen, moor zol don wel
gedurende de zíttingsperiode deel blijven uitmoken von de CCP-fractie in de
gemeenterood. De reden von het aftreden von de heer Witteveen zijn von zuiver
persoonlíjke oord enhebben geen enkele politíeke ochfergrond. Ook bestoot er geen
enkel probleem over de somenwerking binnen het college. Die somenwerking wordt door
de vertrekkende wethouder ols uitermate goed betiteld. De heer Witteveen is von
mening, dot de combinotie von fulltime wethouder niet meer te combineren volt met zijn
steeds groeiend bedrijf . "M long wíkken en wegen is het besluit gevallen. De
werkzoqmhedenop het ossurontíekontoor ende mokelqordij zíjn dermote toegenomen,
dot het onverontwoord is zo door te goon. Ik heb wel eenshet gevoel gehod dot er bij
de buitenwocht gedochtenleven, dot ik van mijn functie ols wethouder mijn bedrijf zou
loten profiteren. fk kon met de hond op míjn hort verzekeren, dot ík cleon ben", oldus
deheer Witteveen, die in 19ó5 zittingkreeg in de eerst verkozenodvíescommissie.
Door zijn wethoudersportefeuille wos hij voorzitter von de werkgroep Centrurn, von de
projecten "de Boeg", "de Fozont",'de Kettíng-Zuid" en "de Bdqn" te Biddinghuizen.
"Nu kun je wel zeggen stoot een gedeelte van de porteÍeuílle of , moor dot ligt me ook
niet. fk heb deze stop weloverwogen genomen en in volle wijheid."

Opvolging von wethouder Witteveen
De komendeweken zal er ongetwijfeld druk worden gespeculeerd over de opvolger van
wethouder Witleveen.Zoalsbekend ontstonden er nogot wot verwikkelingen toen het
huidige college van B d W werd gekozen. Medio ougustus 1974 kwamen alle frocties tot
een okkoord, dot het tot een somenwerkingscollege moest komen.



DeCCP, het PAK ende WD zoudenelkeenwethouder leveren. Toen het op de

kondidootstelling aonkwam lieten de CCP en het PAK weten, dot de door de VVD noor

voren geschoven kondidotuur von mevrouw Blink niet occeptobel was wegens het
ontbreken von ervoring. Begin september viel de VVD uit de boot enwerd deheer Ïwisk
(CCP) noost deheer Witteveen (CCP) en mevrouw De Visser (PAK) gekozen. Er wos geen

sprake meer von een af spíeqelingscollege en de VVD stelde geen kondidoot meer voor de

algemeen plootsvervongende wethouder. Voor deze functiewerd deheer Von Kuik (PAK)

gekózen. De rood zit nu meer don een joor. Mevrouw Blink heef t ervaring opgedaan en

plootsvervongend wethouder Von Kuik heeft enkele molen niet onverdienstelijk de ploats

van een niet oonwezigewethouder íngenomen. Het zal voor de rood mísschien nog

moeilíjker worden om tot dekeuze van de derdewethouder te komen don in september
1974 het gevol wos.

De Flevolander 16 december 1975
Week 50

Agrico hod goed jaor
De huidige prijzen voor pootoordoppelen, consumptieoordoppelen en uien mogen ols goed

tot zeer goed wordenbeoordeeld enook de eerstkomende moondenzijnde
perspectieven doorvon goed. Deze gunstige prijsontwíkkeling rrrlrg echter ntet geheel ols
een structurele verbetering worden gezien, doch is ove?wegend een gevolg von vÍ'oag en

oonbod op de buítenlondse makten. Het streven noor een toenemende invloed op de

morktontwikkelingen blijft doorom voor de boeren ook in de nobije periode een

dwingende eis.Dezewoorden vormden zo ongeveer dekern von de rede,dievoorzitter
J. W. M. von den Noort hield op de AlgemeneVerEadering von "AGRf CO". Tn de vijf
districten von 'Agrico" we?d von oogstjaar 1974 een omzet bereíkt von 125.000 ton
pootoordoppelen, 257.OOO ton consumptieoordoppelen,2l.000 ton uien en 3.000 ton
zaoizoden, totool 406.000 ton product, vorig joor 385.000 ton. De finonciële omzet wos

in het boekjoor 1974/1975 circo 102 miljoen gulden.

Schoolgr.enzen
Onder goede belongstelling werd onlongs in Politiek Kofé oondocht besteed aon het
onderwerp schoolgrenzen. De ovond stond onder leíding von Synco von der Sluis,
jeugdwerkleider in Dronten. Hij híeld een olgemeen prootje over schoolgrenzen en wilde
de kopstok oonreiken von woaruit het gesprek zou kunnen worden opgebouwd. Men hod

vergeefs getrocht eenspreker te krijgen voor dezeavond en dit onderwerp, moor von

geen enkele instontie hod men enige medewerking ontvongen. Hij ging verder in op het
verschil tussen het openboor onderwij s en het bijzonder onderwijs wot de
schoolgrenzenbetreft. Bij het openboor onderwijs beslist degemeenterood over een

bepoolde wijk noar welke school. Vonuit de gemeente kon men de zook ook bijsturen,
wannee? blijkt, dot de ene school mínder leerlingenheeft dqn de andere. Bij het
bijzonder onderwijs is het schoolbestuur outonoom. Voorol ook ten aonzíen von de
integratie van het kleuter- en bosisonderwijs kunnen zích moeilijkheden voordoen. Eén
ding stond wel voorop: het belong vqn het kind moet nummer één zijn.



Vervolgens werd hef woord gevoerd door mevrouw De Visser, wethouder von onderwijs,
díe vertelde hoe indertijd de schoolgrens wos vostgesteld. Door de groei van Dronten
zuidwoorts dreigt De Dukdolf er de dupe van te worden, terwijl de Uiterton er nu ineens

veel beter voorstoot.
De heer Veen, sprekend nomens de openbare scholen,zag groag dot er duidelijke
schoolgrenzenworden gesteld en dot de scholen zich ook oon deze g?enzen houden.

De heer Post, sprekend nomens het Prot. Chr. Onderwíjs, vond hel eenlevensgroot
probleem worden naor mote het oontol scholen zich uitbreidt. Hij ging meer in op het
probleem voor het kind. Niet ieder kind is gelijk. Hij wilde etg graag, dot hij per school

een zo groot mogelijke voríotie hield von kinderen.

De heer Smit, sprekend ols bestuurslid van devereniging voor R. K Onderwijs, kon

meedelen, dot men op dit moment niet die moeilíjkhedenheeft díe eldersliggen. Men

ma9 nomelijk bij eventueel verhuizen de kínderen op school loten. Dqoruit blijkt dan ook

wel, dot men nog niet is geconfronteerd met schoolgrenzen.
No de Wuzewerdover het onderwerp in groepjesverder gesproken.Íneenprettíge
sf eer verlíep ook noderhond de discussie onder uítstekende leiding von Synco von der
5luís.

De Flevolonder 18 en 23 december 7975
WeekSl

Stichting Welzijn
Voor het eerst droeg de olgemene verEaderíng von de Stichting Welzíjn een openboor
korokter. Enigszins verrost bemerkte het bestuur dot de belongstelling voor deze
vergadering zeq groot wos. Het ís de bedoeling in de toekomst steeds de nojoors-
vergodering dit korokter te geven, zodot ieder zich op dehoogte kon stellen van de vele
zaken woor de Stíchting bij betrokken is. Aande hond von eenzeet vernuÍtig in elkoor
geknutselde kubus werd de grote hoeveelheíd zaken woorbij de Stichting betrokken is

duidelijk gemookt. De vergodering stond onder leiding von de heer B. Voster, voorzitter
vqn de Stichting. De discussie richtte zich deze ovond voorol op de vroog hoe de vele
token die op de StichtingWelzijnofkomen met medewerkingvanvelen toch vervuld
kunnen worden enwelkewerkwijze de opbouw von de sqmenleving don het meest ten
goede zou komen.

Verkoop industrieterreinen
Epn oantol gesprekken over de verkoop von percelen industrieterrein in Dronten en
Biddinghuizen heeft in wij korte tijd zijn beslog gekregen. De beslissing von B&W om

met ingang van 7 december L975 geen grond meer uit te geventegen prijzen vqn de
exploitotieopzet geldend voor 7975, is oon deze "housse" woorschijnlijk niet weemd.
Bedrijven woormee op 1 december de onderhandelingen ol in een vrij ver gevorderd
stodium verkeerden,hebben B&W gemeend in de gelegenheídte moeten stellen nog op

bosis von het prijspeil t975 te kopen, indien de verkoop ín de roodsvergadering von 18

december 1975 aan de orde zou kunnen komen.



Luidklok "De ArK'
De gebouwencommissie von het kerkcentrum "de Ark" te Dronten loot weten, dot de

luidklok ol geruime tijd defect is. De oorzook hiervon is gelegen in het feit dot de klok

niet helemool woterpos hongt en het niet mogelijk is dit op de huidige hoogte te
verhelpen. Het is steeds weer moeilijk om iemond bereid te vinden om no een

holsbrekende klimportij de klok weer oon de gang te brengen. Men vindt dit don ook niet

langer verontwoord en heeft besloten het euvel met een ingrijpende reparatie eens en

voofol uit de wereldtehelpen. De klok zal twee vokken loger komentehangen, woordoor

het smeren en het opheffenvon eventuele monkementen wot eenvoudiger wordt.

Kerstconcert
Het domeskoor "Wijker Kunst" enhet "Flevo's Monnenkoor" gaven op zoterdagovond in
.Open Hof" te Dronten een technisch perfect kerstconcert. No ofloop wos het publíek,

dot ook nog om eentoegift vroeg, enthousiast, evenols de koorleden en dirigent W.

Boermon. Het concert, dot velenreeds in de geposte kerststemming brocht, stond

onder muzikole begeleíding von H. von Putten, die een niet geringe bijdroge leverde aon

de kwolíteit von het concert.

Kerstviering "de Vlínder"
Er hebben tolrijke kerstvíeringen plootsgevonden, wooronder de sfeeevolle bijeenkomst

zoterdogmiddog von "de Vlinder" in het Porochíehuis in Dronten. De kinderen von "de

Vlinder" woren vergezeld door hun ouders, broertjes en zusjes. MenbeleeÍdeveel
plezier aon het moken von kerststukjes enhet zingen von kerstliederen. Burgemeester

Von Veldhuizen los eenkerstverhool voor.

De Flevolonder 30 december 1975
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Vooruítblik op nieuwjoorsrede
fn de tijdens de nieuwjoorsbijeenkomst von de gemeenterood uít te spreken

nieuwjoarsredezal burgemeester Von Veldhuizen het hebbenove? de bevoorrechte
positíe, woorin wij ons in Dronten bevinden. De overloopfunctie ("wot mínder

Amsterdoms en wot meer Veluws"), de groeífunctie van de gemeente, de

sportoccommodoties, de multifunctíonele occommodoties in de dorpen Biddinghuizen en

Swifterbont, de kontine von ASVD en de kqnsen op grotere voorzieningen, zoals

uitbreidíng von de zwemboden komen oon de orde. Ook wordt ingegoon op de monier

woorop de bevolking zélf oon de totstondkoming von dergelijke grote projecten kon

bijdrogen. Eénvandegrote projecten wooroon wordt gedocht is de bouw van een

overdekt zwembod.

Uít het jooroverzicht 1975 in telegramstijl
1975 nadert het einde. Een joor woorin voor de één zeer veel, voot de onder misschíen

wel te weínig gebeurde. Voor de één eenbewogenjoor met vreugde en / oÍ verdriet,
voor de onder een rustig joor met weinig ups en downs.



Aqn het eind van zo'n jaor is het gebruikelijk terug te blikken. Een soort film trok oon

ons voorbi j. Tn deze rubriek wordt slechts een uittreksel uit het jooroverzicht in

t e I egroms t i Jl w eer gegev en.

Jonuori: in de nieuwjoorsvergodering von de gemeente hod de burgemeester het over

een bijno onfotsoenlijke groei, drogisterij "Het Boken" vierde het koperen jubileum, de

eerste ofÍiciële uitzending von de Vlod vond plaots op 11 jonuori, de gemeente kreeg een

gemeentewopen compleet met twee poorden ols schíldhouders. Februori: het zachte
weer vanjonuori handhoofde zich enhet gevolg daorvon wos, dot krokussen en mrcissen

en zelf s fruitboompjes een prochtige bloesem vertoonden. Moort: de tonelisten von

"Morkonti" uit Swifterbont wínnen de "Kuiptrofee", no tíen joar neemt het echtpoor De

Vogel ofscheid ols koster-beheerder von "Open Hof". Apríl: volkstuinderskregen nieuw

complex oan de Rendierweg toegewezen, de StreekVW splitste zich ín twee af delingen.

Meí: bevríjdingsdog kreeg een obsoluut hoogtepunt ín het bevríjdingsspel, wooroon

donkzij de lokole tv bijno heel Dronten deelnom, de Rijksdienst gof vijftien
fruitteeltbedrijven uit eendeProf. Zuurloon ende Knooploon. Juni: er werdgestart met

de bouw von de Dronter sporthol. sloon von de eerste pool voor de Flevo manege, school

"De Duykeldom" neemt drie nieuwe lokolen in gebruik. Juli: de Dronter winkeliers hielden

elke woensdog in de moond juli een zgn "dront endag" , de Boegcommissie hield

contoctovond met de eer st e bewoners. Augustus: olormeren de bericht en over de

bedenkelijke kwaliteit von het woter in de recreatíevijvers, record oontol bezoekers
voor de zwemfuden, bod in Dronten rookt met 3440 bezoekers overvol. September: in

Swífterbont goot de bejoordensoos feestelijk von stort, hoog suikergehalte bij stort
bíetencomqgne, de Hoofdstodoperette stort het theoterseizoen met "Der

Bettelstudenf". Oktober: Wil Schoonbergenwerd oogstkoningin en dot betekendehet
begin van een f eest, woorop men in Swifterbont het potent heeft, de roeivereniging
Usro kreeg de beschikking over de eetste boten, díe plechtig gedoopt werden.

November: de Dronter brandweer kreeg een nieuwe mobilofooninstollatíe, vonuit de

bevolking stortte een actie om de muzíkonten von 'Eendrocht" von nieuwe uníformen te
voorzien. December: op de hoek Lijzijde-De Zote wordt de eers'le pool voor de vierde pc

school geslogenenFarce Mojeur maqkte bij de CHLS tv-opnomen.


