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DRONTEN, 25 JAAR GELEDEN
Jaarbulletin met grepen uit het lokale nieuws dat "De Flevolander" de inwoners van
Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant onder ogen bracht.

UITGAVE: STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING IN DE GEMEENTE DRONTEN
Secretariaat: De Patrijs 36, 8251 MB Dronten. Bankrekening: 3481 94 404 (Rabobank
Dronten, gironummér bank 99 46 47). lngeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland.

INLETDING
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijke nieuws uit de Flevolander
edities van het í976. Hopelijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te brengen
van familieleden, vrienden, buren en kennissen (extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat). De donateursbijdrage bedraagt minimaal f 10,= per jaar voor particulieren en
f 50,= per jaar voor bedrijven. Een telefoontje is voldoende om donateur te worden.
Veel leesplezier!
De Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten,
J.L. Kuiper, Dronten voorzitter
J.Griede, Dronten secretaris
A.A.van Beveren, Swifterbant penningmeester

!- mw.J.G.in 't Veld-Janse, Dronten 2e voorzitter
H.A.van den Brink, Dronten bestuurslid
mw.A.Kleefstra, Dronten bestuurslid
vacature, Biddinghuizen bestuurslid

DOELSTELLING VAN DE STICHTING
Vastleggen van de geschiedenis van de drie gemeenschappen / dorpen binnen de gemeente
Dronten, inclusief Ketelhaven en Roggebot. De stichting zet een daarop betrekking hebbend
archief op. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door inschakeling van vrijwilligers
en bestuursleden bij het verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens en
materialen bij particulieren, bedrijven en instellingen.
Zij stimuleert het uitgeven van publicaties, onder meer door instellingen en bedrijven.
De stichting geeft een jaarbulletin uit met informatie over hetgeen 25 jaar geleden plaatselijk
actueelwas.

HOE WORDT U VRTEND(|N) VAN DE STTCHTING?
. a. door het beschikbaar stellen i in bruikleen geven van krantenknipsels, foto's, dia's, films

en alle andere dienstige zaken;
b. door donateur te worden (particulieren f 10,= per jaar, bedrijven en instellingen

f 50,= per jaa$;
c. door een éénmalige bijdrage;
d. door sponsoring van de uitgave van een kwartaalbulletin.
Wilt u donateur worden? Vul dan onderstaande strook in, knip deze af en stuur deze naar het
secretariaat. Wij nemen dan contact met u op.

Ondergetekende :

straat / huisnummer :

wil donateur worden van de Stichting geschiedschrijving in de gemeente Dronten tegen een

bedrag van f _ per jaar en / of is bereid een éénmalige financiële bijdrage beschikbaar te

stellen van f

(handtekening)



6 januari 1976 (week 1)

Enkele punten uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van Veldhuizen
Zo'n wat kortere toespraak wordt gehouden in een tijd, in een wereld waar je juist heel lang
bij stil zou moeten staan: stijgende werkloosheid en toenemende onvrijheid. Het is een
bijzondere luxe, een voorrecht, een helemaal niet zo'n gewon e zaak, dat we samen in de
Meerpaal op de bekende manier weer een nieuw gemeentelijk jaar - het vijfde - mogen
inluiden.
De snelle ontwikkeling van de gemeente vraagt heel veel aanvullende voorzieningen. Als het
Rijk niet opeens zo slecht bij kas was geraakt hadden we ook op de terreinen waar de
gemeente bijna geheel van rijkssubsidie- en bijdrageregelingen afhankelijk is, voor
aanvulling kunnen zorgen. Nu wachten Welzijn en SSKW op extra mankracht en de laatste
ook nog op goede accommodatie. Van de 46 projecten op de urgentielijst 1976 hebben 10
iets met sport te maken. De manege, de multifunctionele accommodaties in de dorpen en
uitbreiding van de zwembaden zitten daar niet bij. De manege is inmiddels klaar dankzij het
grote enthousiasme en de zelfwerkzaamheid van de ruitenvereld. Hulde. Gelukkig kon de
gemeente op basis van de uiterst verfijnde zogenaamd lzepaard-regeling (incidentele zand-
en parkeerplatenverstrekking aan arme ruiters Dronten) toch nog een beetje helpen.
Er is voor een paar hele grote projecten wat allereerste ruimte op de begroting gemaakt:
f.50.000,00. Dit is niet genoeg. Maar de begroting heeft ook een post Onvoorziene uitgaven
van f.163.000,00. Als zo'n groot project - een overdekt zwembad, een gemeentehuis - als
aanvullend werk voor de werkloosheidsbestrijding zou kunnen worden uitgevoerd, zouden
wij de raad voorstellen direct te bouwen. We zouden dan liever een zwembad met redelijke
uitbreidingen van de instructiebaden in de dorpen ter hand nemen dan de bouw van een
gemeentehuis; hout werkt en dat is voor de overheid een goede zaak: laat de barakken nog
maar even staan. Verder komen ondenruerpen aan de orde als: ondenvijs, gezondheidszorg,
promotie van de gemeente o.a. met het oog op bevordering van de werkgelegenheid door
middel van het aantrekken van nieuwe bedrijven.
De taak van een gemeente is werkelijk een erg omvattende. Wie dat nog betwijfelt, moet de
dikke boeken, nota's, brieven en plannen dan echt maar gaan lezen. De meesten twijfelen
niet en laten het lezen dus over aan wat enkelingen. Die enkelingen heten raadsleden. Zij
vormen samen de raad, het hoofd van de gemeente, de plaatselijke overheid. Zijn het
daardoor opeens geen enkelingen meer? Ja, natuurlijk wel. Neen, maar juridisch toch
eigenlijk niet. Al die particuliere personen vormen dan samen opeens een nieuwe persoon:
een rechtspersoon, de gemeente, die handelt, die maar doet en laat of juist niet doet en niet
nalaat. De vertrouwde enkelingen zijn dan vergeten: de gemeente is een ander geworden,
een abstractie, een vreemde, geen "wij" meer, maar "zlj".ls dat nu goed? Ja en nee. Aan de
ene kant moet die gemeente inderdaad een beetje een "ander", zelfs een hogere "ander",
een overheid zijn. Aan de andere kant blijven die enkelingen mensen, blijven ook alle
ambtenaren mensen. Mensen die zich bewust zijn hoe zij op hun stoel, als raadslid, als
ambtenaren, gekomen zijn: in beide gevallen afhankelijk van andere mensen. Dus: niet
abstract, niet vreemd, maar eigen. Niet: zij, maar wij.
Afsluitend met de woorden: "Wij wensen u in het nieuwe land veel oude zegen en nieuw
welbevinden toe".

8 en 13 januari 1976 (week 02)

Gemeenschappelijke vergadering gemeenteraad en adviesraad
De voorgenomen provinciale herindeling van ons land werd door de gemeenteraad van
Dronten en de adviesraad van het openbaar lichaam Zuidelijke ljsselmeerpolders te Lelystad
in een gemeenschappelijke raadsvergadering behandeld. De acht pagina's tellende brief,
waarin de Dronter en Lelystadse volksvertegenwoordigers instemmen met het voornemen
van de minister van binnenlandse zaken om tot de inrichting van 26 mini-provincies te



komen, leverde weinig problemen op. Landdrost dr. ir. W.M. Otto deelde mee, dat de raad
van Urk zich welhaast zeker voor aansluiting bij Flevoland zal uitspreken. De gemeente
Noordoostpolder heeft met een kleine meerderheid aansluiting bij de nieuwe provincie
Zwolle verkozen. De aan de minister te vezenden brief sluit ingrijpen van bovenaf niet uit.
Den Haag kan altijd besluiten tot samenvoeging van alle lJsselmeerpolders, om tot een
groter draagvlak te komen. Na een schorsing van vijf minuten werd de oorspronkelijke tekst
van de conceptbrief door de raden aanvaard. (Red.: het plan voor de 26 provincies heeft
nimmer gestalte gekregen).

Bosstrook Swifterbant
Ïer afscheiding van de industrie op het Swifterbantse industrieterrein, gaat de Heidemij in
opdracht van de gemeentelijke plantsoenendienst en met subsidie van Staatsbosbeheer,
een strook bos aanleggen rond deze industrie. De strook, die op z'n breedst g0 meter wordt,
gaat bestaan uit onder meer essen, elzen, berken, populieren, lijsterbessen, meidoorns,
hazelaars en hondsrozen. De strook bos wordt aangelegd tussen de lndustrieweg en de
Biddingweg en wordt doorgetrokken via de Gildenallee naar de Dronterringweg. Tegenover
het Blazoen komt een strook van 45 meter breed langs de Dronterringweg. Het totale plan
omvat t ha.

Multifunctionele centra in Biddinghuizen en Swifterbant
De multifunctionele centra in de beide kleinere kernen van de gemeente Dronten zijn in
voorbereiding. ln deze centra dient ruimte te worden gecreëerd voor onder meer sport,
muziekvereniging(en), verenigingsleven in de ruimste zin van het woord en jeugdwerk. De
gemeente heeft voor de stichting van een dergelijk gebouw in beide dorpen een bedrag van
f.55.000,00 op jaarbasis beschikbaar gesteld. ïer voorbereiding van de vele aspecten die
aan de bouw van een dergelijk centrum zijn verbonden, zijn in beide plaatsen
voorbereidingswerkgroepen opgericht die tot taak hebben deze aspecten van zoveel
mogelijk zijden te belichten.

Verlengen Bultenkant Biddinghuizen
De rij bungalows, die aan de Buitenkant is gesitueerd, wordt doorgetrokken langs het kanaal
de Hoge Vaart. In dit project is plaats voor ongeveer 20 bungalows, waarvan nog 5 plaatsen
beschikbaar zijn. Voor enkele bungalows zijn de fundamenten al gelegd.

Schoolbegeleiding
Het bestuur van het GPV afdeling Dronten dringt er per brief bij B&W op aan zich, bij de
oplossing van het vraagstuk in welke richting het schoolbegeleidingswerk dient te worden
uitgebouwd, te laten leiden door de vrijheid van onderuyijs en de daarmee samenhangende
eigen verantwoordelijkheid van de ouders en de scholen.

15 en 20 januari 1976 (week 03)

Belastingdruk
Uit een onderzoek naar de belastingdruk in de gemeente Dronten in vergelijking met
vergelijkbare gemeenten blijkt, dat Dronten een goede middenmoter is. In Dronten is
namelijk de belastingopbrengst per inwoner voor 1976 geraamd op f.99,00. De druk in de bij
het onderzoek betrokken gemeenten varieert van f.71,00 tot f.134,00. Dronten komt niet
slecht uit het onderzoek tevoorschijn. Vergeleken met de talrijke goede voorzieningen, die
we in Dronten hebben, mogen we van een goed financieel beleid spreken. Vandaar dat het
reëel is te stellen, dat indien de bevolking een groter project zou wensen (overdekt zwembad
bijv.) er wel enige ruimte en mogelijkheden zijn. Toch zal men er voor moeten waken, dat
door de grote projecten in de gemeente (met aanzienlijke exploitatiekosten) als Meerpaal,
sporthal en zwembaden, de belastingdruk te zwaar wordt.



Uitgifte volkstuinen Rendierweg te Dronten
Met de uitgifte van het volkstuinencomplex op kavel K 52 aan de Rendienrveg is een begin
gemaakt. De gemeènte zal binnenkort het bestemmingsplan ter visie leggen, maar heeit de
volkstuinders doen weten, dat er voordat het bestemmingsplan is gewijzigd, geen
gebouwtjes, zoals bergingen en gereedschapsschuurtjes, neergezet mogen worden.
Tengevolge van de'aanleg van het volkstuincomplex is te venruachten, dat de verkeersdrukte
op de wegkruising Rendienveg / Dronterringweg zal toenemen. De mogelijkheid is hierdoor
aanwezig dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Aan het bestuur van de volkstuinvereniging
is verzocht de leden te willen verzoeken zoveel mogelijk gebruik te maken van de route
langs de Wisentweg.

Verkeerssituatie bij Duykeldam Swifterbant
De verkeerssituatie nabij de openbare lagere school de Duykeldam te Swifterbant,
ondergaat een belangrijke verbetering. ls het nu zo dat de kleine kinderen geen uitzicht over
de straat hebben, waardoor het oversteken zeer wordt bemoeilijkt, wanneer de raad de
voorstellen tot verandering van de verkeerscommissie aanneemt, dan komt een stopverbod
aan De Lange Streek ter hoogte van de school en komt een sintelpad naast de school voor
het afhalen en wegbrengen van de schoolkinderen. Het gehele probleem rond de
verkeerssituatie is door de school zelf aangekaart.

Werken aan hechte samenleving in Swifterbant
De integratie van nieuwe bewoners in Swifterbant is een proces, dat de nodige tijd vraagt.
Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten wordt het probleem nogal eens aan de orde
gesteld en wordt de nodige bezorgdheid uitgesproken over de geringe deelname van de
bewoners van nieuwe wijken aan het verenigingsleven. Het probleem is niet nieuw en ook in
Dronten (woonwijk Dronten-Noord) en Biddinghuizen waren en zijn er problemen met de
integratie. Toch blijkt op langere termijn dat de integratie wel tot stand komt. Vaak wil men
van de zijde van de "oude" bevolking de nieuwelingen te snel bij het dorpsgebeuren
betrekken, tenruijl andersom de nieuwkomers te snel reageren, dat de "oudere" bewoners de
voornaamste posities in het verenigingsleven al hebben ingenomen. Het proces zou een
intensieve studie waard zijn en misschien, dat vanuit de Stichting Bevolkingsonderzoek
Zuiderzeepolders wellicht in die richting gedacht zou kunnen worden.

22 en 27 januari 1976 (week 04)

Carnaval in Dronten onbetaalbaar?
Het bestuur van de carnavalsvereniging "De Aanleggers" is ontstemd over het volgens hem
te hoge huurbedrag, dat betaald moet worden voor het gemeenschapscentrum De
Meerpaal. De carnavalisten hebben in een uitvoerig schrijven het Meerpaalbestuur verzocht
af te wijken van de vastgestelde huurtarieven, maar daar voelt het Meerpaalbestuur niets
voor. De Aanleggers zijn nu bang, dat de entreeprijzen voor het jaarlijks carnavalsfeest in De
Meerpaal te hoog worden en dat daardoor de bezoekers zullen wegblijven.
Het Meerpaalbestuur reageert op de brief met de mededeling, dat het huurtarief de laatste
twee jaren geen wijziging heeft ondergaan. wel is een systeem ingevoerd om de
personeelskosten door te berekenen, wanneer huurders gebruik willen maken van bepaalde
diensten (zoals kaartverkoop, inrichten en opruimen). De Meerpaal zal dan ook niet ingaan
op het verzoek van de carnavalsvereniging om een apart en goedkoop tarief te berekenen.

Postagentschappen in de dorpen
Van de postagentschappen in de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant wordt druk gebruik
gemaakt. Dit blijkt uit een overzicht van de door de PïT verrichte dienstverlening in beide
dorpen over de laatste 8 maanden van 1975. ln totaal werd in 1055 gevallen van de diensten



gebruik gemaakt (de verkoop van postzegels en posten van brieven buiten beschouwing
gelaten).

Brandbrief h uisvesting jongerenwerk
Het jongerenwerk in de gemeente Dronten heeft een brandbrief over de ruimteproblematiek
aan B&W en aan de gemeenteraad gezonden. De brief is ondertekend door Jongeren 19Nu,
Hommeles, Youth for Christ, de Stichting Sociaal Kultureel Werk, de Stichting Welzijn en de
Werkgroep Politiek Kafé. Directe aanleiding tot het verzenden van de brief vormde de
mededeling van de dienst gemeentewerken, dat uit het oogpunt van brandpreventie sprake
is van ontoelaatbare situaties in de barakken aan De Noord. De brief: "We krijgen de
sporthal, het overdekt zwembad ligt een aantal inwoners voor in de mond, maar waar is de
directe concrete aanpak van een situatie die nu aljaren duurt? Wanneer gaat u prioriteit
geven aan de realisatie van verantwoorde en goede accommodatie voor het jongerenwerk?
We tonen toch aan, dat we ruimte nodig hebben en dat het weinige dat we hebben, zeer
goed wordt benut?! Wij hopen dat deze brandbrief haar effect niet zal missen. We komen
luisteren naar wat u te zeggen hebt en hopen te ervaren dat u ons niet in de kou, in het
donker of in vuur en vlam laat staan. Want al deze situaties zijn mogelijk in het
barakkenkamp, het randverschijnsel, het grensgeval van onze Drontense samenleving".

1000ste woning na gemeentewording
Sinds de instelling van de gemeente Dronten op 1 januari 1972 heeft het gemeentebestuur
de verantwoordelijkheid voor de woningbouw in de gemeente. Daarvoór behoorde dit tot de
taak van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders. Mede dankzij de activiteiten van de
woningbouwvereniging Oost-Flevoland is er ook na 1972 hard gebouwd. Ruim 1000
woningen zijn sindsdien in aanbouw genomen en opgeleverd Op 6 februari vindt de tweede
oplevering van de 1000ste woning, die sinds 1 januari 1972 in aanbouw werd genomen,
plaats. Deze woning staat in plan De Boeg, het eerste woningbouwplan dat via een actieve
inspraak van de bevolking gestalte heeft gekregen. De oplevering krijgt een feestelijk tintje.

29 januari en 3 februari 1976 (week 5)

Groot aantal reeën verdronken
Blijkens mededeling van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders bedroeg het aantal
meldingen van verdronken reeën in Flevoland in 1973: 15, in 1974. 13 en in 1975: 23. Het
merendeel daarvan kwam binnen in de maanden mei en juni. De Tweede Kamerleden
Waalkens en Tuynman stelden aan de minister van Verkeer en Waterstaat de vraag of het
waar is, dat de wijze van beschoeiing van een aantal kanalen in Flevoland, waaronder de
Hoge Vaart, tot een aanmerkelijke sterfte onder de in het wild voorkomende dieren leidde.
De minister stelde in zijn antwoord, dat bij de aanleg van de vaarten wel is gepoogd de
beschoeiing zodanig uit te voeren, dat zwemmende dieren uit het water zouden klimmen. De
toegepaste constructie is weinig effectief gebleken. Daarvoor is de waterdiepte voor de
beschoeiing te groot. ln overleg met Faunabeheer worden inmiddels voorbereidingen
getroffen om betere voorzieningen op daarvoor aangewezen plaatsen aan te brengen.

Reconstructie Plein
B&W van Dronten zijn voornemens de raad met kracht te adviseren de reconstructie van het
Plein in Biddinghuizen op te nemen op een goede plaats op de urgentielijst van 1977. Dit
naar aanleiding van de teleurstelling, die heerste onder de Biddinghuizer bevolking en met
name in de Werkgroep Wonen, over het feit dat de reconstructie niet op de lijst van 1976
voorkomt.



Dorpsbelangvoorzitter De Lange afgetreden
De voorzitter van Dorpsbelangen Swifterbant, de heer P.G.A. de Lange, treedt in februari af.
Een en ander staat in de statuten onverbiddelijk vastgelegd. De statuten geven aan dat een
voorzitter drie termijnen van drie jaar mag aanblijven. En die zitten er nu op. Het bestuur is
doende met het zoeken van kandidaten voor de vacante functie.

Gompliment aan de raad
De gemeenteraad van Dronten verdient een compliment voor de snelle en zorgvuldige wijze
waarop de begroting 1976 is behandeld. De raad slaagde er in om de zeer uitvoerige
begroting in één avondvergadering te behandelen. Het vooronderzoek was zorgvuldig
gebeurd en nog voordat de raad aan de algemene beschouwingen begon had het college al
voor de schriftelijke beantwoording van de vragen gezorgd. De vier fracties komt lof toe voor
de duidelijkheid in de beschouwingen en dat weer maakte het mogelijk, dat B&W nog in
dezelfde vergadering met een gedegen beantwoordíng konden komen. Tal van
gemeentelijke zaken kregen zo de aandacht en er werd mee voorkomen, dat belangrijke
zaken niet uit de verf kwamen als gevolg van oeverloze debatten. Een tweede compliment
verdient de raad voor het besluit om het plein voor het (oude) gemeentehuis aan De Noord
te Dronten om te dopen in "Dr. lr. W.M. Ottoplein". Dit werd door burgemeester Van
Veldhuizen bekend gemaakt tijdens de in Lelystad gehouden bijeenkomst waarin afscheid
werd genomen van de heer Otto als Landdrost van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke
lJsselmeerpolders".

3 en 5 februari 1976 (week 6)

Uit de algemene beschouwingen í976
"Complementair bestuur is een nieuw begrip, dat heel goed toepasbaar zou zijn bij het
verder gestalte geven aan de samenwerking tussen Lelystad en Dronten. Het zou betekenen
dat de bestuursorganen voor beide gebieden in onderling overleg komen tot een
gemeenschappelijk beleid in zaken van gezamenlijk belang", aldus het openingswoord van
de CCP fractie, uitgesproken door de heer H. van Harten. De WD fractie vraagt zich bij
monde van fractievoorzitter de heer S.K. Westerdijk, af of de nota's en de stukken niet wat
beknopter opgesteld kunnen worden. Een en ander zou tijdbesparend werken zowel wat
betreft het opstellen als wat betreft het bestuderen. De fractie zei de indruk te hebben, dat
de uitvoerige opstelling van de nota's en stukken niet bepaald verduidelijkend werkt.
De PAK fractievoorzitter, de heer C. Goedkoop: "Hier en daar rijst de vraag of de verkiezing
van een wethouder een in de eerste plaats partijpolitieke zaak is. Naar de mening van de
PAK fractie moet díe persoon tot wethouder worden gekozen, van wie het meest kan worden
venvacht, datzij of hij het beleid zoals vastgelegd in het beleidsprogramma van het college
met kracht en bekwaamheid zal uitvoeren." De heer A. Kadijk van de Gereformeerde
Concentratie vraagt zich af "of op de urgentielijst niet wat meer zaken kunnen voorkomen
die niet van consumptieve aardzijn, zoals een industriehal of muziekondenrvijs. Een overdekt
zwembad komt hiervoor niet in aanmerking. Ook zouden we kunnen reserveren voor
moeilijker jaren (voor het gemeentehuis) of noodzakelijke investeringen die toch binnen 10
jaar moeten gebeuren reeds nu uitvoeren, omdat deze op lange termijn hun nut afwerpen."

Enquëte over gemeentegrens
De drie landbouworganisaties te Biddinghuizen hielden dezer dagen een enquëte onder de
tijdelijk bij Lelystad ingedeelde boeren die in de nabijheid van Biddinghuizen wonen. Van de
60 geënquèteerden waren er slechts enkelen die op Lelystad zijn georiënteerd en ook
verkozen te wonen in de toekomstige gemeente Lelystad. De overgrote meerderheid van de
ondervraagden bleek een uitgesproken voorkeur te hebben voor het wonen in de gemeente
Dronten. De meesten van hen zijn blijkens de enquète-uitslagen reeds maatschappelijk,
kerkelijk enz. gericht op Biddinghuizen en zouden daarom ook liever bij de gemeente



Dronten behoren. De drie landbouworganisaties gaan nu middels een brief aan de minister
van binnenlandse zaken, het dagelijks adviescollege te Lelystad en de gemeente Dronten
met daarin cijfers van de enquëte, proberen deze boeren alsnog bij de gemeente Dronten
ingedeeld te krijgen.

10 en 12 februari 1976 (week 07)

lntegratie wonen en werken in DrontenZuid
De op de nota Dronten-Zuid ontvangen reacties en suggesties zijn door het college van B.
En W. gerubriceerd en bestudeerd. Een aantal suggesties kan worden gehonoreerd maar
ook een aantal niet. ln zijn algemeenheid pleiten alle reacties voor een geïntegreerde
woningbouw in Dronten-Zuid. Het h1kt ook het college een goede zaak om in principe
integratie van woningbouwcategorieën als uitgangspunt voor het plan te nemen. Het
antwoord op de vraag of het gewenst is in de woonwijken te reserveren voor latere
woonbebouwing varieert van "ongewenst" tot "beslist doen". Het college zou de bij het plan
De Fazant gevolgde gedragslijn ten aanzien van reservering van een beperkt aantal kavels
voor later opkomende behoeften voor Dronten-Zuid voorshands willen handhaven. Hoewel
het hier in eerste instantie een zaak betreft van gronduitgifte zal bij het ontwikkelen van het
bestemmingsplan in zoverre rekening met dit uitgangspunt moeten worden gehouden, dat
de betreffende woonwijk zo wordt ontwikkeld, dat deze wijk ook zonder de naderhand op
deze terreinen te stichten bebouwing, voldoende als levensvatbare woonwijk kan
functioneren. Overigens is dit ook een financiële zaak die van geval tot geval bekeken dient
te worden.

N ieuwe voorzitter dorpsbelangen Swifterbant
"Het wordt hoog tijd dat er in Swifterbant een groter zwembad komt" en "Het is te hopen dat
de gemeenteraad op korte termijn aandacht besteedt aan de bouw van een beter en groter
zwembad" waren twee van de meest gehoorde uitingen tijdens de ledenvergadering van
dorpsbelangen Swifterbant. De heer Th. Boudeling werd als nieuwe voorzitter gekozen en
de grote opkomst deed de vergadering geanimeerd verlopen.

Aansluiting Ansjovisweg / Dronten-Zuid op de nieuwe Dronterweg
Welke verkeersoplossing van aansluiting van de Ansjovisweg en Dronten-Zuid aan de
nieuwe Dronterweg verdient de voorkeur: T-aansluitingen of een volledige kruising? Een
aantal groeperingen pleit voor een oplossing middels T-aansluitingen. Wel zou men graag
zien dat bepaalde aanvullende maatregelen worden genomen, zoals banen voor langzaam
verkeer langs de nieuwe Drontenrueg en de Dronterweg tweebaans met vier rijstroken
maken. Ook zijn er voorstanders van de aanleg van een volledige kruising.

Bestemming boerderijen in Dronten-Zuid
Welke bestemmingen zijn in de bestaande boerderijen, welke t.z.t. in Dronten-Zuid zullen
zijn gelegen, toelaatbaar? Veel instanties en groeperingen hebben zich met deze vraag
bezig gehouden. Vooral instanties die ineens nieuwe accommodatiemogelijkheden zien.
B&W zouden in zijn algemeenheid graag zien, dat deze boerderijen worden gehandhaafd en
datzij worden benut voor sociale, culturele en/of recreatieve functies. Als voorbeelden
worden genoemd: vergader- en repetitieruimte, sociëteit, kinderboerderij, ruimte voor
jeugdwerk en peuterspeelzaal. Ook is de suggestie gedaan in een van de opstallen een
gezellig buurtcafé te laten realiseren. Maar ook kan het best zijn, dat de huidige bewoners er
de voorkeur aan geven om er te blijven wonen, ook als er geen agrarisch bedrijf meer wordt
uitgeoefend....,.



17 en 19 februari 1976 (week 08)

Bungalows in Toermalijn
Het bestaande bungalowterrein aan de ïoermalijn te Swifterbant wordt doorgetrokken tot
aan De Lange Streek. Deze straat zal in een lus worden doorgetrokken op het grasveld, dat
wordt omzoomd door Kampweg, Noordsingel, het bestaande bungalowgedeelte en De
Lange Streek. Het plan bevat 30 percelen ter grootte van 450 tot 750 m2 en het merendeel
hiervan is bestemd voor (semi-)bungalows; het middenterrein is bedoeld voor bungalows
met plat dak. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn inmiddels gestart. Dit gaat
niet zonder problemen; het terrein is namelijk nogal laag gelegen, waarop ongeveer een
meter zand moet worden opgebracht. De grondprijs zal variëren van 50 tot 80 gulden per
m2. Het plan is ruim opgezet en ook de situering is bijzonder fraai: nabij het centrum en toch
het idee van een "buitenhuis". ln en rond het plan zal het aan groen niet ontbreken.

U itvoering jeugd ig Eendrachtkorps
De plaatselijke muziekvereniging "Eendracht" gaf in Open Hof de jaarlijkse uitvoering. De
belangstelling was uitermate groot: de zaal was tot de laatste plaats bezet. Evenals
voorgaande jaren werd de uitvoering min of meer een gezellig familiefeest. Getuige het
groot aantal kinderen dat aanwezig was en, hoe kan het anders, voor het nodige rumoer
zorgden. De muzikanten trokken zich er niet al te veel van aan en kwamen over de gehele
lijn tot aanvaardbare prestaties. Dirigent J. Boot komt een compliment toe voor de wijze
waarop hij met het korps vorderingen maakt. Voozitter J. Bottema memoreerde in zijn
toespraak de groei van de vereniging. De laatste tijd was er een verheugende toename van
het aantaljeugdleden te constateren. Hoogtepunt van het muzikale gedeelte was het laatste
optreden van het fanfarekorps met de voortreffelijke nummers "Onder de Linden" en
"ïriomfmars uit Aïda".

Klucht van Jongeren í9NU
Wordt er normaal om de veertien dagen een disco avond gehouden in soos De Ark,
afgelopen week werd echter een toneelstuk opgevoerd. De klucht: "Pas op zakkenrollers"
werd verzorgd door enkele leden van Jongeren 19NU. ln hotel "Hof van Holland" logeerden
een drietal gasten, die ontzettend van elkaar verschilden. Het werd een klucht met
ontzettend veel komische situaties, waardoor het publiek nagenoeg de hele tijd krom lag van
het lachen. Na veel verwarrende problemen kwam alles toch nog op z'n pootjes terecht.

Kuiptrofee
"Wat ons betreft kan het doek worden opgehaald. De strijd om de kuiptrofee kan beginnen.
Nu maar hopen, dat de toeschouwers bereid zijn de gang naar De Meerpaalte maken. Men
kan haast niet wegblijven, want waar krijgen de toneelliefhebbers de mogelijkheid op twee
avonden vier verschillende amateurtoneelgezelschappen te bekijken. Publiek is ook nodig
om de aanzienlijke kosten van zo'n evenement te kunnen bestrijden. Er is van verschillende
zijden veel medewerking en dat geeft me het vertrouwen , dat de strijd om de Kuiptrofee zal
slagen", aldus de heer W. Blink, lid van de Culturele Commissie in Dronten. Deelnemende
groepen: Algemene toneelvereniging Biddinghuizen, "lsolemento" uit Lelystad, "Markanti" uit
Swifterbant en de Drontense toneelvereniging "Flevo Komedie,,.

24 en 26 februari 1976 (week 9)

Jongerenbeleid is noodzaak
"Het wordt hoog tijd dat er in een gemeente als Dronten, met 60 o/o van de inwoners onder
de 25 jaar, een jeugd- en jongerenbeleid komt, waar dan een aanvraag voor rijkssubsidie op
kan worden gestoeld". Deze en andere opmerkingen van gelijke strekking weràen veelvuldig
te berde gebracht tijdens het Politiek Kafé dat over de jeugdaccommodatie in de B'rak werd



gehouden. "Het gemeentebeleid is tot dusverre een zoethoudertje voor de jeugd. De
situering is van de barakken is slecht en de inspraak voor de jeugd laat veel te wensen over.
Het vaststellen van een jeugd- en jongerenbeleid in de gemeente is een dringende
noodzaak. De gemeente hobbelt slechts achter de feiten aan". Er werd verder nog gesteld,
dat een en ander niet altijd negatief moet worden benaderd. Het feit dat hierover gepraat
wordt met elkaar, in'aanwezigheid van vertegenwoordigers van de raad en het college van b
en w is een goede zaak die zeer lovenswaardig is.

ZKH Prins Glaus spreekt bij LMIJ
"De bevolking in de ontwikkelingslanden neemt snel toe en steeds meer monden moeten
worden gevoed. Er wordt van alle kanten en met alle middelen aan de oplossing van die
problemen gewerkt. Door internationale organisaties en direct vanuit de rijke landen. De
grootste inspanningen getroosten zich de arme landen zelf", aldus ZKH Prins Claus op een
bijeenkomst van de Landbouw Maatschappij lJsselmeerpolders. "Waar het in de arme
landen van de Derde Wereld vooral om draait, is kennisoverdracht, beschikbaarstelling van
technische knowhow, die het de mensen mogelijk maakt op de lange duur op eigen benen te
kunnen staan. Dit op eigen benen staan betekent overigens niet dat die landen ons
ontwikkelingsmodel moeten volgen. Zij moeten hun eigen weg vinden". Voor de lezing
bestond vanuit de NOP en Flevoland grote belangstelling.

ABTB hield gezinsdag
De ABTB hield in De Flevohof een gezinsdag. Allerlei onderuuerpen kwamen aan de orde: de
veranderende omstandigheden in de agrarische sector waardoor de in het bedrijf
meewerkende gezinsleden van louter werkkrachten evolueerden tot deelnemers aan
planning en beleid, de rol van de EEG politiek, de moeilijkheden als gevolg van inflatie en
werkloosheid, de grondpolitiek, de bedrijfsresultaten, de positie van de jonge ondernemer,
de bedrijfsgrootte en de organisatiestructuur.

Toogdag CBTB
Tijdens deze toogdag viel onder meer te beluisteren, dat "de productie van de Nederlandse
landbouw steeds hogere opbrengsten per hectare en per dier geeft. We hebben daarbij
onze hulpmiddelen. Goed landbouwonderwijs, een voorlichting die er zijn mag, een veelheid
aan proef- en scholingsbedrijven en niet te vergeten de vakliteratuur". Verder werd ook hier
het regeringsbeleid, dat door velen wordt betiteld als "bemoeizuchtig", van kanttekeningen
voorzien: "de overheid moet ruimte laten voor particulier initiatief. Wij zullen dan ook zoveel
mogelijk het zelf moeten blijven doen. Het inkomen van de ondernemer moet in de eerste
plaats blijven komen uit de marktsector".

2 en 4 maart 1976 (week 11)

Onderzoek spreektaalgebru ik ki nderen
ln 1977 zal de Stichting voor bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders een
vervolgonderzoek instellen naar het spreektaalgebruik bij kinderen in Oostelijk Flevoland.
Aanleiding tot dit onderzoek vormen de typerende verschillen die optreden bij de vergelijking
van de resultaten van het onderzoek onder schoolkinderen van 4 - 6 jaar in de gemeente
Dronten met de resultaten van dergelijk onderzoek in Steenwijk en op Schouwen Duiveland.
Naast het onderzoek van het taalgebruik van de betreffende kinderen zal ook het taalmilieu
van thuis en de invloed van het ondenruijzend personeel op het taalgebruik in de klas
onderzocht worden.

Dempen sloten bij T-splitsingen
De verkeersveiligheid heeft bij voortduring de aandacht van de gemeenteraad van Dronten.
Eén van de gewenste maatregelen is het dempen van sloten nabij T-splitsingen, waar in het



verleden veel ernstige ongelukken plaatsvonden, doordat automobilisten bij mist of regen de
kruisingen te laat bemerkten en reden daar door de schrikhekken, om vervolgens in de sloot
tot stilstand te komen. De gemeenteraad heeft aan de Dienst der Zuiderzeewerken verzocht
door te gaan met het dempen van desbetreffende slootgedeelten, maar de reacties van die
zijde zrln teleurstellend. Dempen wordt niet ovenrvogen; wel zal getracht worden de T-
splitsingen beter zichtbaar te maken door het aanbrengen van beplantingen en/of borden.
Raadslid R. Rook (CCP) stelde zich voor om het dempen zelf ter hand te nemen: gratis
grond van de aardappel sorteerbedrijven en het maken van duikers kon volgens hem ook
niet zo'n kostbare zaakzijn.

Machtsovername tijdens carnaval
Tijdens het carnaval werd het bestuur van de gemeente Dronten in handen gelegd van Prins
Gert l. Zaterdag nam hij de "macht" over van loco-burgemeester mevrouw H.C. de Visser -
Kuipers. Toch had het er dit keer alle schijn van, dat het gemeentebestuur op slinkse manier
een vinger in de carnavalspap wilde hebben. Prins Gert I is namelijk ambtenaar van
culturele-, sport- en jeugdzaken en dat is nu juist de portefeuille van loco-burgemeester /
wethouder mevrouw De Visser. Eén van de eerste "maatregels" van het nieuwe bestuur:
afschaffing van de "dienstauto's" en daarvoor in de plaats de enige echte ouderwetse step.

Afscheid van wethouder J. Witteveen
Een uur lang hebben de heer en mevrouw Witteveen handen moeten schudden. Dank en
waardering gingen vergezeld van bloemen en cadeaus. Uit de belangstelling op de receptie,
maar ook tijdens de talrijke toespraken tijdens de bijzondere raadsvergadering, werd heel
duidelijk welke plaats de afscheid nemende wethouder in die tien jaar, dat hij bij het bestuur
van Dronten was betrokken, heeft ingenomen. ln zijn afscheids- en dankwoord zei de heer
Witteveen, dat hij overrompeld was door de vele waarderende woorden en geschenken. "lk
ben niet zo gauw om woorden verlegen, maar nu toch wel. lk heb alleen maar geprobeerd
mijn werk te doen op mijn wijze en met mijn beste kunnen, maar dat geldt ook voor de
andere leden van het college en de raad en voor de mensen die zich inspannen op allerlei
posten in deze gemeenschap. Voor allen geldt, dat wanneer men waardering ondervindt, dat
een stimulans is die bij het werk nodig is".

9 en 1 1 maart 1976 (week 12)

Kritiek op AFOS lesbrief onterecht
Mevrouw Berends - Huisjes, oud AFOS medewerkster en medewerkster van de AFOS
onderwijscommissie voelt zich tekort gedaan door de kritiek van de Drontense
gemeenteraad over de AFOS lesbrief "de groeten van Robert en John". Deze lesbrief
handelde over de Noord lerse kwestie. Mevrouw Berends schreef in een brief aan het
college van B&W en aan de raad, dat in 1974heel positief is gereageerd op de lesbrief,
zowel door de pers als door de scholen, die in zeer groten getale hebben deelgenomen aan
het project (1000 afgenomen lesbrieven). De inhoud van de lesbrief was erg flexibel. De
scholen konden zelf een keuze maken uit het aangeboden materiaal en het zo geschikt
maken voor de eigen klas, waarbinnen men ermee aan de slag ging. "Met de broodnodige
inspanning op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en vrede sta je doorgaans toch al
vaak op de tocht. En niet altijd ten onrechte, maar in dit geval wel", aldus de slotzin in de
brief.

B. Roolvink spreekt voor kiesverenigingen
"Het CDA is een noodzakelijke christen democratische stromingspartij, waar alle christelijke
partijen aan mee moeten doen. Niet alleen de AR, de CHU en de KVP, maar ook andere
kleine christelijke partijen kunnen in harmonie de invloeden van zowel links als rechts
tegengaan". Dat was de mening van het Tweede Kamerlid de heer B. Roolvink, die hij



uitsprak voor de gezamenlijke vergadering van de kiesverenigingen in de gemeente
Dronten.

Hippisch centrum te Dronten geopend
Prinses Margriet heeft met het in de manege brengen van een bruine pony, die geschonken
is aan de Stichting paardrijden gehandicapten Flevoland, het prachtige Hippisch Centrum
aan de Ansjovisweg officieel geopend. Als dank voor het verrichten van de opening kreeg de
prinses een 80 jaar oud hobbelpaard aangeboden. Een pronkstuk waarmee prinses Margriet
bijzonder ingenomen was. Er werd een rijtoer door Dronten gemaakt. Langs de route
hadden zich veel Drontenaren opgesteld. De koets met prinses Margriet, burgemeester Van
Veldhuizen en voorzitter de heer A. Vermeer werd evenals de andere rijtuigen geëscorteerd
door leden van de landelijke rijvereniging "De Flevoruiters".

Torensilo bij De Drieslag
De bouw van een torensilo bij de CHLS te Dronten is -op aandrang vanuit de gemeenteraad
onderwerp van gesprek geweest in het college van B&W. lnmiddels zijn bij het college de
adviezen bekend; deze zijn niet over de hele linie gunstig. B&W vragen zich nu af of het
"kringenbeleid" (3 km om de dorpskernen) moet worden voortgezet of dat het niet beter is
over kwetsbare zones te spreken. Een begrip dat men al kent bij de bosgebieden. Gezien de
stand van de discussie in het algemeen over de materie van de bouw van torensilo's in
kwetsbare of kringgebieden vinden B&W in meerderheid om niet te anticiperen. Er zijn nog
teveel vragen en studiepunten, die men nog nader wil bezien.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Dronten vertoonde het afgelopen jaar een lichte
stijging vergeleken bij voorgaande jaren. De gemiddelde leeftijd in de gemeente bedroeg in
197524,9 tegen 29,4in het jaar 1974 en 23,0 in 1972.

16 tot 23 maart 1976 (week 13)

Bosbranden in maart
De grote droogte van de afgelopen weken heeft het gevaar voor bosbranden doen
toenemen. Vorige week ging nog zo'n kleine twee hectare jonge denaanplant in het Reve-
Abbertbos door brand verloren. Medewerkers van Staatsbosbeheer, die in dit bos bezig
waren met aanplantwerkzaamheden, hebben zeer waarschijnlijk zelf de brand veroorzaakt
door het onachtzaam wegwerpen van een sigaret. De gealarmeerde Drontense brandweer
rukte met twee wagens uit en slaagde er in de brand uit te slaan.

Boomfeestdag
De nationale boomfeestdag is ook met groot enthousiasme van de jeugd in de gemeente
Dronten gevierd. Nadat in de beginjaren van Flevoland de Drontense jeugd telkenjare
meedeed aan de boomfeestdag, was er de laatste jaren een mindere belangstelling te
constateren. Gelukkig werd dit jaar de goede traditie in ere hersteld en togen 450 scholieren
op pad om in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant in totaal 2300 bomen te planten.

Eerste paal plan De Baan in Biddinghuizen
Deze week heeft de heer R. Prins, voorzitter van de Werkgroep Wonen, de eerste paal in de
harde grond geslagen voor de woningbouw in het plan De Baan. Hiervoor bestond grote
belangstelling, zowel van de zijde van de genodigden als van de bewoners van
Biddinghuizen, die via Dorpsbelangen en Werkgroep Wonen een duidelijke inbreng hebben
gehad. De heer Prins sprak onder meer: "De Baan is een wijk die geheel anders gaat
worden. De hoofdweg die speels door de wijk slingert, krijgt de naam "Het Erf"; een naam
die doet denken aan een vertrouwde eigen omgeving". Hij wenste dat het nieuwe plan



bewoond zal worden door mensen die nog eens zullen zeggen: "We wonen hier best en we
zouden hier niet graag weg willen".

Dorpsbelang Swifterbant praat met B&W
Het bestuur had deze week een twee uur durend gesprek met het college van B&W. Aan de
orde kwamen o.m. de urgentielijst, de inspraakmogelijkheden en procedures, de
herinrichting van de Greente, de markt, abri's, bestemmingsplan Het Vaandel, het
winkelcentrum, de woningbouw in de Bazaltstraat en het multifunctioneel centrum. Van
beide zijden werd gewezen op de wenselijkheid van een periodieke herhaling van het
gesprek, dat door beide partijen als zeer prettig werd ervaren. Nadruk werd gelegd op de
inspraak, die in Swifterbant nooit vaste vormen heeft aangenomen. lnspraak werd door het
college en bestuur wel wenselijk geacht.

Nieuwe spoÉhal 't Dok
" 't Dok" is de naam van de Drontense sporthal, die zaterdagmiddag officiëelwerd geopend
door oud-wethouder J. Witteveen. Een schitterende sportaccommodatie, waarop men
terecht trots mag zijn en dat werd danook tijdens de opening diverse malen benadrukt. Na
het startschot "bestormden" sporters van verenigingen uit alle drie kernen de hal om een
demonstratie van hun sport te geven. De belangstelling was groot; de tribune met 450
plaatsen was geheel bezet. De feestelijke opening werd muzikaal voortreffelijk opgeluisterd
door de muziekvereniging "Eendracht".

30 maart 1976 (week 14)

Vervulling vacature wethouder
De gemeenteraad heeft mevrouw H.J.D.A. Blink - Koning gekozen tot nieuwe wethouder.
Het WD raadslid kreeg precies één stem meer dan de door het PAK kandidaat gestelde
heer F.D. van Kuik. De raad gaf met deze weliswaar zeet kleine voorkeur te kennen, dat een
afspiegelingscollege gewenst is. Een belangrijke zaak bij deze verkiezing was de
bekwaamheid van de kandidaten om de door de heer J. Witteveen opgegeven portefeuille te
beheren. Een niet alleen moeilijke, maar ook subjectieve factor. Slechts de tijd kan leren of
een wethouder de hem of haar opgedragen taak kan vervullen. Er waren twee stemmingen
nodig alvorens de WD-kandidate een meerderheid kreeg. Bij de eerste stemming werden 6
stemmen uitgebracht op mevrouw Blink, maar ook 6 stemmen op de heer Van Kuik, terwijl
er 3 blanco stemmen waren. ln de tweede stemming kreeg mevrouw Blink 7 stemmen, de
heer Van Kuik 6 stemmen en waren er 2 blanco stemmen.

lnspraak Dorpsbelangen Swifterbant
Tijdens een gesprek met het gemeentebestuur heeft Dorpsbelangen Swifterbant gesteld, dat
men graag de functie van De Greente wilde veranderen. De gebruiksmogelijkheden kunnen
aanzienlijk worden verruimd door een gedeeltelijke herinrichting en kermis en markt zouden
dan kunnen verhuizen naar De Greente. B&W adviseren Dorpsbelangen om een commissie
voor De Greente in te stellen en een inventarisatie te maken van de mogelijkheden en
wenselijkheden ten aanzien van het gebruik van De Greente.
De gemeente heeft, tezamen met de Woningbouwvereniging Oost-Flevoland, een ontwerp
bestemmingsplan voor Het Vaandel voorbereid, omvattende particuliere en sociale
woningbouw. Voor een volledige inspraakprocedure is gezien de stand van zaken thans
geen ruimte meer aanwezig, aangezien de in dit plan te realiseren sociale woningbouw op
korte termijn van start moet gaan. Bij de presentatie van het plan aan de bevolking zal de
gemeente een aantal kerngegevens op schrift stellen met betrekking tot het plan en de
verdere uitwerking daarvan, ook wat betreft de grondprijzen en kavelgroottes. lndien het
plan totaal verkeerd mocht vallen, dan zullen B&W zich nader beraden over het al dan niet
laten doorgaan van het plan. Dorpsbelangen stemt gaarne met deze procedure in.



Feestelijke heropening soos B'rak
De B'rak aan De Noord te Dronten moest aan een verbouwing worden onderuuorpen omdat
de leden en het bestuur het niet meer efficiënt achtten om er de activiteiten in te blijven
houden. Het bestuur heeft toen een plan opgesteld en dit voorgelegd aan de leden.
Gedurende de zesweekse van de B'rak staken zo'n 20 vrijwilligers ieder weekeinde de
handen uit de mouwen om het plan te realiseren. De financiën voor de verbouwing werden
voor het grootste del betaald uit eigen kas en voor de rest uit schenkingen. Het bestuur
hoopt, dat door allerlei activiteiten, zoals het meerdere malen per jaar uitnodigen van een
spreker en het regelmatig contracteren van een popgroep, veel leden te kunnen
venrvelkomen in de B'rak, die nu hij uitgebreid is met'n leefkuil, gezellige zitjes, een grote
dansvloer, een goede discotheek en een grote bar, zeer gezellig is geworden.

1 - 8 april 1976 (week 15)

Werkbezoek staatssecretaris W. Polak aan Dronten
Staatssecretaris W. Polak van Binnenlandse Zaken is van mening, dat in het kader van de
reorganisatie van het binnenlands bestuur, de voorbereidingen voor het instellen van een
provinciaal bestuur in Flevoland versneld dienen te worden. De heer Polak zei dit eerder
deze week na afloop van een gesprek dat hij had gevoerd met het college van B&W van de
gemeente Dronten. Tijdens het gesprek kwamen de provinciale indeling van Dronten, de
toewijzing van provinciale subsidies, de problematiek rond de gerneentegrens en enkele
andere wensen en suggesties aan de orde. Ook werd gesproken over de ideeën rond de
provinciale indeling van de lJsselmeerpolders. Er is, zo zei de heer Polak, globaal gesproken
over het bevorderen van de totstandkoming van een provincie Flevoland. Er zijn echter geen
concrete afspraken gemaakt. De reden voor het bezoek van de heer Polak aan Dronten
was, volgens zijn eigen zeggen, het feit dat Dronten een bijzondere gemeente is. "Het is de
enige gemeente in Nederland die niet provinciaal is ingedeeld. lk treed dus op als het
provinciaal bestuur van Dronten", aldus de staatssecretaris, die verder verkondigde, dat
Dronten door deze situatie geen stiefkind mocht worden. De heer Polak zei, na het gesprek
met B&W, de indruk te hebben gekregen, dat het in Dronten plezierig is. "Het gaat in
Dronten goed. Er is veel tot stand gekomen", zo zei hij en daarbij wees hij onder andere op
de woonwijk De Boeg, die er naar zijn zeggen goed uitzag. "Alles wat Dronten doet in het
kader van de opvang van allerlei mensen en groepen is erg goed. De gemeente staat er
financieel goed voor. Er wordt hier een behoorlijk beheer gevoerd", aldus de heer Polak. Op
de vraag in hoeverre Dronten een overloopfunctie kan hebben zei de heer Polak, dat deze
functie beperkt is, ook al gezien het planologisch beleid. Voor opvang van mensen uit de
randstad heeft Dronten geen functie, maar, zo meende de bewindsman, voor opvang van
mensen uit de Veluwe en omstreken, wel degelijk.

Weekmarkten
Een definitieve beslissing over de instelling van een weekmarkt in Biddinghuizen en
Swifterbant wordt vooreerst nog niet genomen. De marktcommissie wacht het advies af van
de Vereniging voor de ambulante handel. Binnen de commissie waren de meningen
verdeeld: de standplaatshouders op de Drontense markt stelden uit betrouwbare kringen te
hebben vernomen, dat de standplaatshouders geen voorstanders zijn van een vaste
weekmarkt in Biddinghuizen en Swifterbant, daar dit vermoedelijk een verhoging van de
onkosten zou betekenen. Anderzijds vonden de consumenten, dat het een goede zaakzou
zijn en dat het de betrouwbaarheid van de standplaatshouders ten goede zou komen.
Om standplaatsen buiten de Meerpaal te creëren leek de meeste aanwezigen geen goed
idee, daar de markt dan in twee gedeelten is en dat "de markt een ondeelbarezaak is; de
gezellige drukte die er altijd op de markt heerst, wordt dan doorbroken en dat zou voor de



'binnenmarkt' niet bevorderlijk zijn" , zo stelde het lid tevens standplaatshouder de heer K.
Brink.

Bedrijfsleven
Op 7 april houdt keurslager Klaver te Dronten "open huis". Dat wil zeggen: op die dag vindt
de verkoop in de geheel verbouwde en gemoderniseerde slagerij aan Het Ruim weer plaats.
De korte periode met de houten noodwinkel behoort dan weer tot het verleden. De eigenaar
van het nieuwe Chinees-lndisch restaurant "China Garden" opent op 13 april zijn zaak aan
Het Ruim.

22 - 29 april 1976 (week 17)

Open i ng gezondheidscentrum Swifterbant
Met het openen van de deur om een per ambulance aangevoerde "patiënte" mevrouw
Dijkveld - Stol het gezondheidscentrum te kunnen binnendragen, opende de heer W.R.
Donker, lid van het dagelijks bestuur van de Gezondheidsraad officieel het verbouwde
medisch centrum "De Schelp". Burgemeester Van Veldhuizen sprak na de
openingshandeling een woord van welkom alvorens de van de heer Donker ontfutselde
sleutel te overhandigen aan wethouder Twisk, die als voorzitter van de Gezondheidsraad -
de enige beherende raadscommissie in de gemeente - het woord voerde. De wethouder
noemde het werken in dit gezondheidscentrum niet een hobby van enkelen, maar dat er
door allen die er in moeten werken bewust naar is gestreefd en waarvoor qua opzet de
gezondheidscentra in Dronten en Biddinghuizen model hebben gestaan. Hij memoreerde dat
het doel van dit nieuwe gezondheidscentrum is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het
werk in de eerste lijn te bereiken door het uitwisselen van deskundigheid van allen die hier
samenwerken. Het tweede doel is een goed voorzieningenniveau zo dicht mogelijk bij de
mensen te brengen, voorts de noodzaak tot venruijzen naar elders zoveel mogelijk te
beperken doordat er een goede vooziening aan de basis is en tenslotte om te komen tot
coöperatief gebruik van dure apparatuur. Huisarts Th. J. van Dam sprak woorden van dank
namens de gebruikers van het gezondheidscentrum, die gestalte willen geven aan een
goede eerste lijnsgezondheidszorg.

lnspraak Het Vaandel Swifterbant
Bij de presentatie van het ontwerp bestemmingsplan "Het Vaandel" aan de inwoners van
Swifterbant in "de Hoeksteen" toonden veel bewoners zich gegriefd over de onvoldoende
voorlichting en inspraak van de voorbereidingen van dit plan. "De bouw van semi-bungalows
aan de Bisontocht was voor 2 % jaar nog niet mogelijk, hoewel wij daar gaarne gebouwd
hadden" aldus verschillende bewoners van De Standaard. "Nu wordt er plotseling wel
gebouwd en de veelbeloofde inspraak is er nooit geweest" was éen van de opmerkingen die
men kon horen. De venr,rijten gingen vooral in de richting van het gemeentebestuur. De heer
W. Revet, voozitter van de Woningbouwvereniging "Oost Flevoland" meende, dat het
ontbreken van inspraak en voorlichting niet de schuld was van het gemeentebestuur, maar
eerder van Dorpsbelangen Swifterbant. "Al meer dan twee jaar geleden heeft de gemeente
het bestuur van Dorpsbelang Swifterbant verzocht een inspraakcommissie te benoemen.
Men heeft toen evenwel negatief gereageerd, tenvijl eenzelfde verzoek aan Dronten en
Biddinghuizen in die kernen positief werd beantwoord ", aldus de heer Revet. De aanwezige
bewoners van De Standaard vonden de opmerking van de heer Revet een gemakkelijke
afdoener en stelden dat het bestuur van Dorpsbelangen destijds de Spelwijkcommissie als
zodanig had aangewezen. Een lid van de Spelwijkcommissie bevestigde dit Men had echter
de indruk gekregen niet als volwaardige partner bij de gemeente te worden aangezien; de
kern Dronten wordt duidelijk bevoordeeld en wel in bijna alle gevallen, en voor Biddinghuizen
was de inspraak ook niet vreemd omdat in die woonkern de voorzitter van de
Woningbouwvereniging woont.



Van de zijde van de gemeente gaf men desgevraagd als commentaar, dat de gemeente
gepoogd heeft de inspraak ook in Swifterbant op gang te brengen. Stichting Welzijn werd
daarbij ingeschakeld, maar in eerste instantie gaf men van de zijde van Dorpsbelangen
Swifterbant te kennen, dat men een opzet als elders niet nodig achtte. De Spelwijk-
commissie werd door de gemeente niet representatief geacht voor heel Swifterbant.

29 april 1976 (week 18)

Diverse bedrijfsactiviteiten Veldt en Vos
Veldt en Vos, dat is de naam van het op 7 mei te openen landbouwmechanisatiebedrijf in
Biddinghuizen. De heren C.M. Veldt en J. Vos kwamen begin vorig jaar op het idee een
eigen bedrijf te beginnen; beiden werkten toen nog bij het mechanisatiebedrijf Bruinsma te
Dronten. Begin juni werden de eerste gesprekken hierover gevoerd, in oktober werden de
gesprekken afgerond, de bouw van de bedrijfshal (270 m2) startte in januari en de
ambitieuze jongemannen werken nu al enkele weken in het nieuwe bedrijf. Zij zlln importeur
van Delvano sproeimachines en dealer van Zetor tractoren.

Grondverkoop aan Rabo
Door de Coöperatieve Raiffeisenbank-Boerenleenbank "Flevoland" is van de Nederlandse
Middenstandsbank overgenomen het bankgebouw met ondergrond staande aan De Baan te
Biddinghuizen. Deze overname geschiedde in verband met de door de coöperatieve
vereniging beoogde nieuwbouwplannen. Voor de realisering van die plannen blijkt een
terrein benodigd, wat groter is dan het terrein behorende bij de overgenomen opstal van de
NMB. In dit verband werd dan ook het verzoek bij de gemeente ontvangen om een
oppervlakte grond van 127 m2 in eigendom over te dragen aan de coöperatieve vereniging.
De grondprijs bedraagt f.80,00 per m2 op basis van de exploitatieopzet 1975, vermeerderd
met20o/o voor 1976. ln de veruvachting, dat na de realisering van de voorgenomen
bouwplannen de nodige belasting zou ontstaan op de nog te realiseren parkeerruimte ter
plaatse, hebben B&W gemeend boven de voornoemde verkoopprijs een bedrag te moeten
vragen waarmee een tiental parkeerplaatsen kan worden aangelegd. De parkeerplaatsen
zullen worden aangelegd nadat de uitkomst van de nadere studie rondom het centrum van
Biddinghuizen bekend is geworden en zo, datzij ten behoeve van de bank kunnen worden
gebruikt zonder dat het openbaar karakter zal mogen worden aangetast.

Zwembad op Rivièracamping
Op de Rivièracamping gaat een nieuw zwembad gerealiseerd worden voor de zomer van
1976. Het wordt een verwarmd zwembad van 25 bij 15 meter; daarnaast wordt een apart
kleuter speelbassin aangelegd. Wanneer er geen slecht weer komt, zodat de bouw door kan
gaan, dan is het niet denkbeeldig dat het bad op 1 juni gereed is.

Benzinepompen
De gezamenlijke garagebedrijven van Dronten hebben besloten om het komende seizoen
1976 evenals voorgaande jaren de benzinepompen op zon- en feestdagen open te houden
bij beurtdienst van twaalf tot zes uur.

lndustriehal te Biddinghuizen EW Borne BV
ln de raadsvergadering van 25 maart 1976 werd besloten tot verkoop van grond aan Eigen
Woningbezit Borne BV ten behoeve van realisering van een industriehal te Biddinghuizen.
Nauw verbonden hiermee is de bouw van een twintigtal woningen in het plan Baan L De
raad heeft uiteindelijk tot verkoop van de onderhavige grond besloten onder de vooruuaarde,
dat dit besluit eerst wordt geacht te zijn genomen nadat Eigen Woningbezit Borne de
ontstane moeilijkheden en onvolkomenheden ten aanzien van de door haar ontwikkelde
woningen aan De Dreef op redelijke wijze heeft opgelost.



4 en 6 mei 1976 (week 19)

Raad wenst inspraaknota
"Een nota waarin de spelregels voor de inspraak staan zou een nuttige zaak zijn" , tot die
conclusie kwam CCP fractievoorzitter H. Van Harten tijdens de raadsvergadering van vorige
week. Met hem kwain de hele raad tot de slotsom dat een dergelijke (door het college van
B&W reeds toegezegde) nota een goede zaakzou zijn, vooral nu gebleken is in verband
met de centrum inspraakprocedure, dat een en ander tamelijk moeizaam verloopt. De heer
Van Harten gebruikte zelfs de term "lnbraak in de inspraak" en daarmee doelde hij op een
variant dat door de winkeliers in een laat stadium werd ingezonden.
De heer A. Kadijk zei over bedoelde problematiek: "lnspraak is een voortreffelijke zaak,
maar het brengt hoge kosten met zich mee. lk vraag mij af welke kosten er gemaakt zouden
zijn inzake het centrum, wanneer men geen grootse inspraakprocedure had gestart". Hij
vroeg zich of het college van B&W niet suggereerde dat de kosten zo hoog zijn.
Wethouder en voorzitter van de Centrumwerkgroep, mevrouw Blink, over de kosten: "Hierop
is wel gestudeerd maar de cijfers zijn niet uit elkaar te rafelen. Waarschijnlijk is wel, dat een
groot deel van de kosten zonder inspraak ook gemaakt zouden zijn".
De reactie van de burgemeester op de voorgestelde inspraaknota was, dat hij vond dat de
inspraakprocedure vrij streng georganiseerd was tot nu toe. De eerder door het college
gedane toezegging ten aanzien van de nota werd door hem gestand gedaan.

Verkeerssituatie b'rj brug Bidd inghuizen
"Een levensgevaarlijke situatie", zo noemde CCP raadslid Rook de verkeerssituatie op de
brug nabij Biddinghuizen tijdens de raadsvergadering. "Schoolkinderen die van het fietspad
over de brug gebruik maken, hebben te weinig zicht op het verkeer en er gebeuren dan ook
regelmatig ongelukkenr'. Als maatregel stelde hij voor de bouw van een tunnel. B&W
antwoorden dat hiervoor bij de Dienst der Zuidezeewerken reeds geruime tijd plannen
klaarliggen, maar dat niet gezegd kan worden wanneer met de werkzaamheden zal worden
begonnen.

Fosforbom
Begin deze week werd bij werkzaamheden aan het rioleringsstelsel aan de Fazantendreef te
Dronten een 25 kilo zware fosforrubberbom aangetroffen, die nog volledig intact was en
derhalve gevaarlijk. De Explosievenopruimingsdienst uit Culemborg maakte het gevaarte
onschadelijk met 250 gram kneedspringstof. De bom bleek van Engelse makelij. Over de
werking van de bom bij ontploffing: "Het is te vergelijken met napalm, met dit verschil dat
fosfor altijd brandt en napalm alleen wanneer het in brand gestoken wordt". Twee leden van
de mijnopruimingsdienst klaarden de zaak snel en vakkundig en ongeveer drie kwartier na
ontdekking was het projectiel onschadelijk. "De vondst is van middelbare grootte, wij maken
wel grotere onschadelijk, maar gevaarlijk was hij wel omdat de lading (na meer dan 30 jaar!)
nog zo goed intact was", aldus opruimer H. de Bruin.

Lancaster boven Dronten
Een indrukwekkend moment was het vlak voor de 4 mei herdenking bij het
vliegersmonument aan De Rede toen uit westelijke richting een RAF Lancaster over Dronten
vloog. De plechtigheid nabij de propeller was evenals voorgaande jaren zeer sober, maar
zeker stijlvol. Burgerlijke en militaire overheden legden een zestal kransen aan de voet van
de propeller. Aansluitend werden door diverse personen en vooral kinderen uit het publiek
bloemen bij het monument gelegd.



11 en 13 mei 1976 (week 20)

Beurs Dromex'76
Dromex'76 is de naam van de voorjaarsbeurs die van 13 tot 16 mei in De Meerpaalwordt
gehouden. Het karakter van de beurs is "een beurs voor het hele gezin", aldus de
organisator de Drontenaar G.J. Jansen. Voor de grootste gevarieerdheid aan artikelen wordt
gezorgd door middenstanders, die voor ongeveer 70% uit Flevoland en omgeving afkomstig
zijn. Zestig deelnemers aan de groots opgezette beurs gaan 55 stands inrichten. "Wanneer
deze beurs goed slaagt dan gaan we van Dromex een jaarlijks weerkerend gebeuren
maken", aldus de heer Jansen.

AFOS contactgroep
Er komt in de gemeente Dronten een contactgroep bestaande uit vertegenwoordigers van
diverse verenigingen, instellingen en groepen en in ontwikkelingssamenwerking
geïnteresseerde personen die in samenwerking met het werkcomité van AFOS ideeën
uitwisselen, elkaar informeren, meebeslissen over de projectkeuze en over de besteding van
de AFOS-gelden. Een en ander kwam naar voren tijdens een gehouden
"bezinningsbijeenkomst", georganiseerd door AFOS, waarop vele vertegenwoordigers van
diverse verenigingen; belangstellenden en andere werkers in de ontwikkelingssamenwerking
aanwezig waren. Het aanwezige publiek werd gevraagd te antwoorden op een drietal vragen
te weten: Vindt u het van belang dat er een contactgroep komt? Vindt u dat er per dorp één
of één voor de gemeente Dronten moet worden ingesteld. En wilt u iemand afvaardigen.
Vraag 1 en 3 werd nagenoeg door iedereen positief beantwoord. Op vraag 2 vond men dat
met één groep voor de hele gemeente kon worden volstaan: "het gebied kan best worden
overzien" en "het verbetert de coördinatie" was hiervoor een veelgehoorde argumentatie.

Jongerenwerk in noodsituatie
"Het jeugd- en jongerenwerk in de woonkern Dronten verkeert in een noodsituatie", tot die
conclusie komt de PAK fractie in de Drontense gemeenteraad in een brief aan de leden van
de PvdA, PPR, PSP en D'66 in de Tweede Kamer. Aangedrongen wordt op het doen van
een verzoek aan het ministerie van CRM alsnog financiële middelen beschikbaar te stellen
voor het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente. De voozieningen op het gebied van sport
zijn goed te noemen, maar voor het overige gebied is er weinig of geen accommodatie.Met
name voor het jeugd- en jongerenwerk kan worden gesproken van een noodsituatie. Een
poging om tot realisering van een geschikte accommodatie in de kern Dronten te komen liep
stuk op bezuinigingsmaatregelen van CRM. Voor het stichten van nieuwe accommodaties
werd geen subsidie meer beschikbaar gesteld; en dat tenrvijl het jeugd- en jongerenwerk in
feite nooit geschikte eigen ruimte heeft gehad. Aldus de brief.

PSP kritiek op vlootbezoek
Naar aanleiding van het vlootbezoek dat de Koninklijke marine deze week aan Dronten zal
brengen heeft de Afdeling Dronten van de PSP in een schrijven aan B&W en de
gemeenteraad medegedeeld het te betreuren, dat de Koninklijke marine hiervoor
toestemming heeft verkregen.Zij keuren een en ander af uit financiëel en pacifistisch
oogpunt. "Uw raad en in het bijzonder uw college hadden blijk van moed en van frisse,
progressieve opvattingen kunnen geven door de marine geen toestemming voor het
vlootbezoek te verlenen."

18 en 20 mei 1976 (week 21)

Dromex'76 druk bezocht
De voorjaarsbeurs Dromex '76 heeft 7000 bezoekers getrokken met zondag de topdag met
bijna 2500 betalende bezoekers. Cijfers waarmee de organisator, de heer Jansen uit



Dronten, bijzonder ingenomen is en die voor hem aanleiding zijn ook volgend jaar een
dergelijke beurs te houden. Behalve de organisator zijn - en dat is niet onbelangrijk om een
beurs te continueren - de standhouders uitermate tevreden over het bezoekersaantal, maar
meer nog over de verkoopresultaten. Er zijn nogal opmerkingen gemaakt over de volgens
velen te hoge toegangsprijs van vier gulden per persoon. De organisator: "De mensen van
buiten Flevoland hebben daar geen enkele opmerking over gemaakt. De Flevolanders zijn
waarschijnlijk gewend, dat De Meerpaal gratis is, maar dit evenement was puur
commercieel. Als we twee gulden hadden gevraagd zou men 't ook te duur hebben
geyonden."

Afscheid zuster Norg van Swifterbant
"Werken met mensen is boeiend en verrassend. Het werken met mensen heeft mij altijd
geboeid en het is waarschijnlijk daaraan te danken, dat ik dit werk ben gaan doen", aldus
zuster Norg, Swifterbants wijkverpleegkundige die binnenkort vertrekt naar lttersum, war ze
zich op provinciaal niveau bezig gaat houden met wijkverpleegkunde. Er is heel wat
veranderd sedert zij in Swifterbant kwam wonen. Zelf zegt ze hierover. "ïoen ik in
Swifterbant kwam ontdekte ik wat voor een enorme positie mijn voorgangster zuster Harwig
hier innam; toen vroeg ik me af hoe ik dat zou kunnen waarmaken.lk ben aan de slag
gegaan en heb gewoon gedaan zoals ik was." Over het aanstaande afscheid zegtze.
"Afscheid nemen is vervelend, maar het heeft soms ook leuke kanten. lk wilde eerst geen
afscheid nemen, maar ik ben nu erg blij, dat Dorpsbelangen me in de gelegenheid heeft
gesteld om deze week afscheid te nemen." Afscheid van zuster Norg, die na zes jaar zo'n
vaste plaats in de gemeenschap van Swifterbant heeft gekregen.

Marinierskapel tijdens vlootbezoek
Onder leiding van kapitein J. Koops concerteerde de Marinierskapel maandagavond op het
plein voor "De Meerpaal". Het concert, dat een afsluiting was voor het vlootbezoek van vier
marinevaartuigen, werd door een groot aantal Drontenaren bijgewoond.
Ook voor de vier ondiepwatermijnenvegers was de belangstelling groot. Een bijzonder
voorval was de redding van de verdrinkingsdood van een jonge Drontenaar door een tweetal
marinemensen, te weten Willem Gertenbach en John Witvliet van de Hr.Ms. Houtepen. Voor
deze daad werden zij zalerdagavond voor de Vlod door burgemeester Van Veldhuizen
onderscheiden.

Dorpsbelangen Swifterbant
Een zwembad in Swifterbant blijft één van de hoogste urgenties in dit dorp. Dit bleek tijdens
een door Dorpsbelangen georganiseerde informatieve avond voor besturen van allerlei
verenigingen. ln het huidige badje zwemmen bij goede weersomstandigheden ongeveer
700 à 800 kinderen onder leiding va twee leidsters. Een onhoudbare situatie. Verder werden
er klachten geuit over onvoldoende ruimte voor bepaalde activiteiten in het te bouwen MF-
centrum, was men ontevreden over de inspraakmogelijkheden die door de gemeente
werden geboden, werd de aandacht gevestigd op diverse gevaarlijke verkeerssituaties en
bleek dat men de Greente graag functioneler wil maken.

1 juni 1976 (week 22)

Eerste steek wandkleed gemeentewapen
De werkgroep wapen-wandkleed (voor de raadzaal) is zover gevorderd met de
voorbereidingen, dat de volgende maand begonnen kan worden met borduren. Alle dames
die zich hebben opgegeven krijgen een uitnodiging om bij de enigszins feestelijke start
aanwezig te zijn. De werkgroep hoopt dat eind november 1976 het wandkleed voltooid zal
zijn. Met inspanning van gezamenlijke krachten kan iets moois gemaakt worden. De
werkgroep bestaat uit de dames B. Van der veen te Dronten, A. De Schutter te



Biddinghuizen, H. Vredeveld te Swifterbant, J. Van den Berg te Dronten en J.G. in 't Veld te
Dronten.

Raad moet bij leest blijven
lnzake de begrenzing van gemeentelijke bevoegdheden met betrekking tot niet tot de
gemeentelijke huishouding behorende bevoegdheden, heeft de Drontense gemeenteraad
dezer dagen besloten slechts in hoge uitzondering en bij grote meerderheid deze zaken in
de raad te bespreken. Het spreekwoord: "Schoenmaker blijf bijje leest" werd in dit verband
door alle fracties gebezigd. Deze problematiek kwam in de raad aan de orde naar aanleiding
van vragen van een drietal instanties en personen over gebeurtenissen in het buitenland en
het vlootbezoek aan Dronten. Fractievoorzitter van de CCP, de heer H. Van Harten: "Het
gemeentebestuur vertegenwoordigt een rechtspersoon en men mag dus aannemen dat die
ook een geweten heeft. Emotioneel reageren behoort daarbij. Er kunnen zich situaties
voordoen die inspringen verantwoord maken". De heer S.K. Westerdijk van de WD had
over deze materie een uitgesproken mening: "Zaken die niet tot de competentie van de raad
behoren, dienen niet te worden besproken". De heer C. Goedkoop van de PAK fractie stond
in grote lijnen achter het voorstel van B&W. Verder vond hij het een goede zaak wanneer het
collectief misnoegen door de raad wordt geuit over zaken die buiten de gemeentelijke
competentie vallen. Hiervoor achtte hij een grote unanimiteit in de raad niet noodzakelijk. De
heer A. Kadijk van de Gereformeerde Concentratie kon zich vinden in het voorstel: "in de
beperking toont zich de meester".

Centrumplannen
Naar aanleiding van de problemen die er gerezen zijn rond het nieuwe centrum, hebben vijf
winkeliers in een brief aan het college van B&W en de raadsleden laten weten, dat zij
langzamerhand het gevoel hebben gemanipuleerd te worden.
Aan de hand van diverse regels en doelstellingen, opgesteld door de Werkgroep Centrum
en aan de nu tot stand gekomen voorstellen, komen de vijf winkeliers tot hun brief, waarin zij
de hoop uitspreken dat een door het gemeentebestuur rechtvaardig genomen besluit,
gebaseerd op de regels en de doelstellingen van de Werkgroep, mag leiden tot een goed en
prettig functionerend winkelcentrum."Wij willen op u gaarne een beroep doen om bij uw
besluitvorming zich eens een moment in onze plaats te denken.

Eerste lustrum Flevohof
De Flevohof viert het vijfjarig bestaan. ln alle vroegte arriveerde vanmorgen minister A. Van
der Stee van Landbouw en Visserij op Flevohof om een matineus ontbijt te gebruiken. Ook
gaf hij het startsein voor de feestelijke oudhollandse markt op de Flevohof. Op
Hemelvaartsdag had de Flevohof tussen 6 en 7 uur's morgens het traditionele dauwtrappen.
Ondanks de regen kwamen er 700 enthousiastelingen, die een gratis ontbijt kregen.

3 en I juni 1976 (week 23)

Winkelcentrum plan B 3-accent
De Drontense middenstanders A. Bloemberg, S.J. Bleeker, D. Slot, C. Klaver, L.C. Hondius,
H. Speelman, A. De Maa, C. Visser, H. Hafkamp en R. Lankamp alsmede De Boer
Supermarkten hebben hun volle instemming gegeven aan plan B 3-accent voor wat betreft
de plannen voor Drontens nieuwe centrum. De middenstanders schrijven dit in een brief, die
zij hebben gezonden aan het college van B & W en aan de Werkgroep Centrum. "Plan B 3-
accent heeft onze volle instemming, aangezien in dit plan aan de wensen van veel winkeliers
tegemoet wordt gekomen, waarbij de in dit plan aangepaste parkeerruimte c.q.
bereikbaarheid van de winkels blijft gewaarborgd", aldus de winkeliers, die verder in hun
brief stellen: "Wij menen dat de in dit plan gesitueerde bebouwing stellig bijdraagt tot de
gezelligheid van het winkelcentrum en daarboven qua opzet blijk geeft van een goed inzicht



met betrekking tot de te verwachten groei van de gemeente Dronten. Ook wordt in dit plan
De Rede zeer duidelijk bij het gehele winkelgebeuren betrokken". De winkeliers merken
verder op, dat zij onmogelijk kunnen instemmen met plan E, aangezien in dit plan aan de
oorspronkelijke opzet (1e fase: bebouwing Het Ruim) is voorbijgegaan. ln dit plan wordt
voorgesteld de verdere bebouwing van Het Ruim 5 à 10 jaar uit te stellen. Dit acht men
onaanvaardbaar mede doordat aan de betrokkenheid van de winkels aan de overzijde van
Het Ruim wordt voorbijgegaan. Ook zou een onevenwichtigheid in het winkelcentrum
ontstaan.

Kamer van Koophandel
Tijdens het Flevo overleg met de gemeente Dronten bleek nog steeds sprake van het
streven naar een zelfstandige Kamer van Koophandel in Flevoland. De kansen op een eigen
KvK worden groter temeer omdat de Kamer van Koophandel te Zwolle instemt met de
plannen. Deskundigen zijn van mening dat zo'n instituut voor geheel Flevoland van
onschatbare waarde zal zln, vooral in verband met het aantrekken van nieuwe industrieën.
Ovenrrrogen wordt de staatssecretaris van economische zaken te verzoeken de instelling van
een zelfstandige KvK voor Flevoland te willen bevorderen.

Pinksterdrukte
Een stralende zon en een temperatuur van soms boven de 25 graden Celsius hebben
Flevoland een zeer druk Pinkstenrueekend bezorgd. Grootste trekpleisters waren, zoals te
voorzien, de stranden. Zowel in, op als aan het water trachtte men enige verkoeling te
krijgen. Maar ook de Flevolandse bossen hadden het druk. De drukte op de wegen bereikte
maandag tegen de avond haar hoogtepunt toen de toeristen weer huiswaarts keerden.

Amor Musae
De actie voor nieuwe uniformen voor de Swifterbantse muziekvereniging Amor Musae heeft
het geweldige bedrag van f.31.763,50 opgebracht. Dit betekent een gift van gemiddeld
f.32,00 per gezin. Swifterbant heeft laten zien welk een warm hart men de muziekvereniging
toedraagt. De uitslag werd bekendgemaakt tijdens een show van diverse modellen
uniformen, petten en hoeden. Tijdens de avond kon de bevolking door middel van
stembriefjes haar voorkeur kenbaar maken. Het eindbedrag werd ingezameld door zo'n 30
collectanten die dit in een zeer kort tijdsbestek klaarkregen.

10 juni 1976 (week 24)

Boegnieuws
ln de nieuwste uitgave van "Boegnieuws" wordt opgemerkt, dat de bewoners de ontwikkeling
met betrekking tot de winkelvestiging in hun wijk met spanning afwachten. De gemeente
beraadt zich nog steeds over de stichting van een winkelsteunpunt in plan De Boeg. De
plaatselijke winkeliers Hopman en Oudshoorn hebben te kennen gegeven geen interesse te
hebben om met een ventwagen in de wijk te komen. De gemeente denkt nog aan het
realiseren van een "winkel van sinkel" door plaatselijke middenstanders, maar mocht ook dat
niet haalbaar zijn, dan zal worden bezien of de stichting van een winkelsteunpunt door een
van buiten de gemeente gevestigde onderneming mogelijk is.

Bouwplannen Flevoscouts
De gemeente studeert op de plannen die de Drontense padvindersvereniging "Flevoscouts"
heeft ingediend en waarin de vereniging haar ideeën ontvouwt om te komen tot een soort
van padvinders buitencentrum. De plannen, die door de groepsraad van Flevoscouts
welwillend zijn ontvangen, zouden mogelijk binnen drie jaar gerealiseerd kunnen worden. De
heer J.J. de Voogd van Flevoscouts raamt de voorlopige kosten op ongeveer één ton,
exclusief kosten aanleg stroom- en waterleidingen. De plannen omvatten onder meer het



bouwen van enkele nieuwe gebouwtjes, waardoor het vier hectare grote terrein aan de

Wisentweg aan andere padÍndersverenigingen de gelegenheid kan bieden om te komen

kamperenl Voor de financiële vervolmakiÀg hoopt men onder anderen bij de gemeente te

kunnen aankloppen, temeer daar de verenlging nog nooit subsidie in haar 12%iarig
bestaan heeft ontvangen, behoudens een startsubsidie van het openbaar Lichaam
.Zuidelijke lJsselmeeipolders" van 2x f.300,00. Overigens is ook nooit om subsidie verzocht,

aangezien de vereniging zichzelf financieel kon onderhouden.

Bunkers voor opslag vuurwerk bijna voltooid
De bouw van 39 bunkers voor de fabricage en opslag van vuurwerk, aan de Lage Vaart te

Dronten, is bijna voltooid. Eind deze maand worden de bunkers, bestemd voor

uurn erkbedii;t Aenninga BV opgeleverd door bouwbedrijf VIOS te Utrecht. Volgens de

bouwer zijn eioptimale-veiligheidsmaatregelen genomen om zodoende ontploffingsgevaar

te reduceren tot nul. Zelfs wanneer er zicÀ een éxplosie mocht voordoen, betekent dat nog

nauwelijks gevaar voor omliggende bedrijven. De bunkers zijn namelijk zó geconstrueerd dat

ze niet in dé lucht kunnen vti'egen. Verdei zijn de bunkers zo gesitueerd, dat bij een

mogelijke ontploffing eventueË brokstukken naar de richting van het kanaal.de Lage Vaart

vtieleó. De voorkanÏen van de bunkers, die gericht zijn op de Lage Vaart, zijn speciaal

hiervoor als "zwakke plekken" gebouwd. Dat wil geenszins zeggen dat de voorkant bij een

ontploffing al direct wordt vernÉld, maar mocht een explosie zÓ zwaat zijn dat de muren van

de bunker het begeven, dan zijn de muren aan de voorkant de aangewezen plekken om het

eerst kapot te gaan.

Buurtwerk in Plan De Boeg
Vertegenwoordigers van de bewoners van het plan De Boeg te Dronten hebben bij de

gemeénte geinfórmeerd naar de mogelijkheid dat de directiekeet van de Bouwmaatschappij

[eeuwarde-n, die bij de Killick staat, vooilopig voor bijvoorbeeld een jaar op die plaats mag

blijven staan. De Bóegbewoners willen deze keet gaan gebruiken vor buurtwerk,

vergaderingen, kindercrèche etc.

15 en 22 juni 1976 (week 25)

Exit interview
Bijna g0% van de mensen die in 1g75 de gemeente Dronten hebben verlaten om zich elders

te vestigen vond Dronten "goed" tot "zeer goed". Dat blijkt uit cijfers van het zogenaamde
,,exit interview 1g75" die dJgemeente Dronten dezer dagen bekend maakte. De middels de

vragenformulieren verkregen cijfers Vormen een schat van gegevens over vragen waarom

mei vertrekt, hoe ,en orËr de verschillende voorzieningen denkt en wat er mogelijk in

Dronten veranderd zou kunnen worden. Van de in 1975 verzonden 364 formulieren werden

203 terugontvangen (55,8%). Ruim 16% van de geënquèteerden gaf "matig'_' aan en 2,5o/o

vindt het "slecht". Het feit dat er geen werk meer WaS, bleek voor 29 van de 203

ondervraagde personen doorslaggevend te zijn om Dronten te verlaten. Daarnaast konden

70 onderviaagden elders een betere werkkring aanvaarden. Slechts 9 personen konden niet

wennen en hàdden heimwee naar de oude woonplaats. Nog minder mensen (6) vonden de

huisvesting in Dronten slecht of onvoldoende. De studieredenen kwamen bij 44 personen als

doorslaggàvend uit de bus en 17 personen vertrokken doordat ze elders in het huwelijk

traden. Verder werd nog een aanial vertrekredenen genoemd, waarvan we hier enkele laten

volgen: geen contact mét buren; geen lid van een vereniging; kerkelijk geen aansluiting;

afstanden en ruimte te groot; geen concurrerende winkels; gemis aan voortgezet onderwijs

en andere onderwijsvormen; poldermentaliteit (geen interesse voor gewone algemene

zaken); groter woràende afstanden tussen "oude kern" en nieuwe bewoners; geen sfeer;

slecht'o[enbaar vervoer; cultureel leven op laag peil; geen gezelligheid; oude land trok

meer; siandverschil; geen promotiekansen en teveel bureaucratie. Bij de vraag hoe men de



werkkring in Dronten had ervaren gaf 8,970 als mening "zeergoed,,3l,so/o,,goed,,en gaf
48,8Vo geen mening Blj het oordeel over de winkelvoozieningen waren de resultaten: S%
zeer positief; 21,2o/o positief; 34 o/o neutraal; 24,60/o negatief; 10,8o/o zeer negatief; de rest
geen opgave.

Urgentielijst voor de Meerpaal
lndien de verbouwing van de Meerpaalwordt uitgevoerd als aangegeven in de opgestelde
beleidsnota, gaat de eerste fase zo'n f.140.000,00 kosten. Dit blijkt uit een soort van
urgentielijst die door de samenstellers van de beleidsnota voor de Meerpaal is gepubliceerd.
De totale wijzigingen die nota voorstelt, komen uit op f.500.000,00, gespecificeórd als volgt:- beweegbaar plafond, inclusief elektronische bediening verlichting f.80.000,00;- verrolbare scheidingswanden f.30.000,00;
- apenrots wegbreken en herstel vloer f.3.000,00;
- vergaderzaal, corridor f.350.000,00;
- pepper-corns f.25.000,00;
- afscheidingrestaurantenopenbrekenzijgevelf.30.000,00;
- voozieningen invaliden f.35.000,00;
- overige uitgaven f.7.000,00.
Verdere bouwkundige aanpassingen aan het gebouw zullen nodig zijn om de sociaal-
culturele functie van de Meerpaal te versterken. Elke ingreep zal welovenvogen moeten
gebeuren om te voorkomen, dat door de verbouwingen thans beschikbare ruimten en met
name de hal ongeschikt worden voor evenementen die thans vrij geregeld voorkomen.

24 en 29 juni 1976 (week 26)

Functie Dronten voor Veluwe
Mocht de in de toekomst aan te leggen spoorlijn Amsterdam-Almere niet worden
doorgetrokken naar Lelystad dan zal dit zijn weerslag hebben op de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in Lelystad en de regio. Dat is de mening van B&W van Dronten in een
brief aan de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening als reactie op de
Verstedelijkingsnota van de minister. Verder brengen B&W onder de aandacht van de
minister, dat de bescheiden rol die Dronten vervult in de opvang van mensen vanaf de
Veluwe, zou kunnen blijven bestaan. "Gezien de situering van de zuidelijke
lJsselmeerpolders ten opzichte van de Veluwe zijn wij van mening dat de polders juist een
zeer belangrryke taak zouden kunnen krijgen ter onilasting van de Veluwe,;.

Scholen vieren feest
De kleuterschool De Werf en de basisschool De Uiterton te Dronten vierden feest ter
gelegenheid van het 1O-jarig bestaan van de beide scholen. Er werd onder anderen een
grote kinderkermis gehouden op het terrein van de Uiterton voor de leerlingen van beide
scholen. Er waren 15 kraampjes waar voor de kinderen allerlei activiteiten ie beleven waren,
zoals een griezeltent, stofzuigerbal, handenarbeid, film en grabbelton. Voor de kleuters volgt
nog een optocht met versierde karren en steps, alsmede een kleuterzeskamp. Leerlingen
van de Uiterton voeren in De Meerpaal nog een musical op over de geschiedenis van de
school.

Meerpaalrestaurant
lnterne verbouwing en aanpassing van het interieur van het café-restaurant "de Meerpaal,,
kan leiden tot een bistro of een bruin café, waar ook de plaatselijke bevolking zich thuis
voelt. Dat is de mening van de samenstellers van de beleidsnota "de Meerpall", die daarbij
zelfs al een suggestie geven voor de naam van het bruin café: "Het wapen van Dronten,,. ln
deze ruimte zouden enkele kwalitatief hoogwaardige, doch eenvoudig en snel te bereiden
spijzen kunnen worden verstrekt naast een uitgebreid drankenassortiment. ln deze vorm



moet het mogelijk zijn ook buiten de restaurantsfeer een duidelijke plaatselijk omzet te
halen.

Schreeuw om water
De droogteperiode die deze zomer ons land teistert heeft al voor verschillende records
gezorgd. Landbouwdeskundigen spreken over een forse schade, tenuijl in fruitteeltkringen al
wordt gezegd dat de helft van de opbrengst van vorig jaar nauwelijks gehaald kan worden.
De laatste dagen zijn er in Flevoland zeer veel regeninstallaties gesignaleerd. Boeren en
tuinders kunnen hulp inroepen van de Bescherming Burgerbevolking om apparatuur voor de
wateraanvoer in te zetten. Ambtenaren werkzaam in het gemeentehuis aan het Ottoplein
kregen vrijdagmiddag om drie uur vrijaf, tenrvijl ook het tropenrooster bij de gemeente al
werd ingesteld, De lesroosters voor de kleuter- en basisscholen van de gemeente Dronten
zijn aangepast aan de extreme weersomstandigheden: 's middags zijn de scholen gesloten.

De kikker is terug
De kikker is -naar het schijnt tamelijk massaal - terug in Flevoland. Niet alleen wordt het
zogenaamde kikkerdril veel vaker gesignaleerd in sloten en tochten, maar ook is er al een
grote kikkerkolonie aangetroffen in het Reve-Abbertbos. "Waar ze vandaan komen, dat weet
ik niet" zegt de heer J.Vis van Staatsbosbeheer, die echter wel stelt dat hij verheugd is - en
enigszins trots - dat de kikker in Flevoland terug begint te komen.

6 en 8 juli 1976 (week 27)

Markerwaard
"De Markenvaard komt er. Deze polder zo dicht bij de randstad is van enorme betekenis om
ruimtegebrek op het oude land op te vangen en verder voor de recreatie, bossen en
stranden en niet te vergeten de watersport. Dit alles is nog niet in voldoende mate aanwezig
in de huidige polders om aan de vraag naar ruimte en grond nu en in de toekomst te
voldoen". Dit zegt ir. W.F. Hooning, sinds een jaar hoofdingenieur-directeur van de Dienst
der Zuidezeewerken in een artikel in het blad "Cultuurrijp" van de Rijksdienst voor de
lJsselmeerpolders. ln het artikel lazen we meer aardige uitspraken van ir. Hooning. Hij blijkt
een tweede nationale luchthaven in de Markenryaard nog niet zo te zien zitten en is van
mening dat zijn Dienst door een interne reorganisatie momenteel gereed is om onmiddellijk
te beginnen met de inpoldering van de Markerwaard. "Binnen niet al te lange tijd zullen we
starten met de aanleg van de dijk tussen Lelystad-Haven, Pampushaven en Burgerdam".

lndeling voetbalclubs
De KNVB afdeling Zwolle heeft de indeling voor de voetbalcompetitie 1976-1977 bekend
gemaakt. ASVD zaterdag speelt in de eerste klasse A met de volgende clubs: Alcides, ASC,
Dedemsvaart, DSV, EDS, SVl, ïonego, VHK, Vitesse, VSCO en Wilsum. BAS en Swift'64
spelen in de tweede klasse A met Balkbrug, Bant, Heerde, Mariënberg, Nieuwleusen, Olde
Veste, Veno, Wapenveld, Wijthem en lJC. ASVD zondag komt uit in de tweede klasse A
samen met Balkbrug, Ens, Hoonhorst, Mariënheem, NVB, Oranje Zwart, Ruineruuold,
Scheenvolde, Steenwijker Boys, Vevo en lJhorst.

Zaalvoetbal
De heren S. Raven, G. Bark en B. Van 't Holt enerzijds en ASVD Voetbal anderzijds hebben
met betrekking tot de plannen voor zaalvoetbal in Dronten inmiddels contact met elkaar
gehad. Het resultaat hiervan is dat er binnenkort een vergadering zal plaatsvinden. De
bedrijven die al gereageerd hebben worden hierover binnenkort nader geïnformeerd.



Overdekte tennisbanen
Wanneer de realisering van de plannen volgens het opgestelde schema gaat, dan zal
Dronten september van het volgend jaar de beschikking krijgen over onder andere een
overdekte tennisbaan. Voor de bouw van dit complex werd een voorlopige overeenkomst
getekend tussen de.gemeente Dronten en Tennis-lnn bv, die het project gaat uitvoeren op
een terrein tegenover het zwembad aan De West.

Drontendagen
Nadat vorig jaar een eerste aanzet werd gegeven voor activiteiten in Drontens centrum,
worden ook dit jaar op de woensdagen in juli door de Drontense winkeliers voor inwoners en
recreanten activiteiten georganiseerd. De eerste "woensdag-Drontendag" dit jaar was
sfeervol en trok veel publiek

Fruitteelt
De fruitteeltsector heeft dít jaar met uitzonderlijke moeilijkheden te maken. Verschillende
factoren - zachl voorjaarsweer, de nachtvorst van 28 op 29 april en de daarop volgende
droge hete periode - hebben ertoe geleid, dat in sommige fruitteeltgebieden van een
complete misoogst sprake is.

20 en 22 juli 1976 (week 29)

lepziekte slaat toe
De iepziekte die sinds de twintiger jaren iepen in ons land doodt heeft sinds kort een nieuwe
agressieve vorm erbij. Deze agressieve stam heeft nu ook Oostelijk Flevoland bereikt.
Waren er in 1975 slechts enkele iepen die door de ziekte besmet bleken, dit jaar kan men
door heel Oostelijk Flevoland iepen aantreffen, die binnen zeer korte tijd bruin worden en
afsterven. De gemeente Dronten beraadt zich over het opruimen van iepen. Er is overleg
gaande met Staatsbosbeheer over het al dan niet kappen van de iepen aan De West,
bekend staande als een prachtig "iepenlaantje". B & W zullen echter in geen geval een
overhaaste beslissing willen nemen. ln een voorstel aan de gemeenteraad zeggen B & W,
dat doordat een aantal iepen moet worden opgeruimd, andere iepen in de gemeente
mogelijk kunnen blijven staan. Het kappen heeft overigens geen betrekking op
Biddinghuizen en Swifterbant. Volgens loco-burgemeester W.J. Twisk komt één en ander
doordat de bomen in de beide dorpen nog veeljonger zijn. De percelen iepen, die gekapt
moeten worden bevinden zich o.a. langs de Dronterringweg (de vroegere afscheiding van de
volkstuinen), bij de begraafplaats, in de nabijheid van de ijsbaan, naast tuincentrum De
Boeg, langs de Wisentweg en bij de sportvelden van ASVD en het sportveld van de
Copernicus Mavo.

Westgrens gemeente Dronten
De minister van Binnenlandse Zaken, de heer de Gaay Fortman, heeft aan de besturen van
Lelystad en Dronten schriftelijk laten weten, dat het naar zijn mening de voorkeur verdient,
dat de westgrens van de gemeente Dronten wordt opgeschoven. ln een eerste reactie heeft
het college van B&W van Dronten verklaard ingenomen te zijn met de brief van de minister.
De minister vraagt nu binnen drie maanden om een voorstel van zowel Lelystad als van
Dronten betreffende de grenswijziging.

2000 ha gras voor noodsituaties
De Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders gaat in samenwerking met alle loonwerkers ín
Flevoland en met het Comité noodleniging ruwvoedergewassen in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland zo'n 2000 hectare stoppelgras inzaaien om de veehouders in verband met de
grote droogte enigszins tegemoet te komen. Bij de veehouders bestaat het sterke
vermoeden dat men -zeker de komende winter- een gebrek gaat krijgen aan voeder voor de



veestapel. Het genoemde Comité is onlangs, als gevolg van de noodsituatie, spontaan in
het leven geroepen door de Gelderse Landbouw Maatschappij. De Vereniging
Veeverbetering Flevoland heeft de gemeente Dronten verzocht om het gras te mogen
hebben, dat groeit op een terrein nabij de kruising De West/Drontenveg. Zowel de gemeente
als de huurder, de heer Themmen, kunnen hieraan hun goedkeuring hechten.

WK wielrennen in Dronten
Het college van B&W van de gemeente Dronten heeft een brief gezonden aan het bestuur
van de KNWU in Den Haag, waarin het zegt in te stemmen met de kandidaatstelling van
Nederland voor de wereldkampioenschappen wielrennen 1979 en te hopen, op niet al te
lange termijn te mogen vernemen of Dronten in 1979 op de kampioenschappen kan
rekenen. Mocht de 100 km ploegentijdrit inderdaad in Dronten worden verreden, dan zal de
wielervereniging lJsselstreek uit Wezep dit vermoedelijk gaan organiseren. De heer J. Van
Ommen hierover: "Wij zijn hierover vorig jaar al gevraagd door de KNWU".

27 en 29 juli 1976 (week 30)

Gerucht rond nieuwe pc mavo
Raadslid de heer Van Harten (CCP) zei in de gehouden raadsvergadering geruchten te
hebben opgevangen als zou de pc mavo al van meet af aan te klein zijn. Volgens hem had
het schoolbestuur de gemeente al direct vezocht om uitbreiding in hetzelfde bouwplan te
mogen opnemen. De medewerking van de gemeente zou echter dusdanig zijn geweest, dat
dit niet meer mogelijk was, waardoor de school voor uitbreiding weer op de wachtlijst moest.
Wethouder Twisk, gelegenheidsvoorzitter van het college van B&W, wist echter te vertellen,
dat het gerucht niet meer was dan een gerucht.

Gronduitgifte in plan De Fazant
De gemeenteraad is - na enige discussie - akkoord gegaan met de uítgifteprijs voor
bouwgrond voor woningen in de eerste en tweede fase van bouwplan "De Fazant". De heer
Van Harten (CCP)wenste te weten of het mogelijk is om bij een volgend bouwplan meer
cascobouw op te nemen. De heer Janmaat (PAK) vond dat de differentiatie er wat uit was.
De heer ïwisk antwoordde, dat de differentiatie zeker een waardevol element geweest zou
zijn. Waarschijnlijk was dit te moeilijk voor de Woningbouwvereniging, zo meende hij. Met
betrekking tot de cascobouw zei hij, dat dit mogelijk een suggestie was voor de lokale
Stichting Eigen Woningbezit. De heer Van Harten informeerde verder of er op dit moment
een uitgiftebeleid voor woningen in Dronten bestaat. Hij had gehoord dat er voor huizen in
het plan De Fazant aanvankelijk meer woningen dan aanvragers waren, doch dat er nu al
sprake is van een wachtlijst. "Hoe ontwikkelt de verhouding vraag en aanbod zich in onze
gemeente?" Ook raadslid Westerdijk stelde vragen van gelijke strekking. Wethouder ïwisk
zei dat er inderdaad was geconstateerd dat er meer aanvragen dan huizen waren. "Maar we
kunnen echter wel stellen, dat het meer dan verantwoord is ten opzichte van het
huisvestingsbeleid in de 'Nota Ruimte voor Groei?' ", aldus de wethouder.

Enquète Dronten-Noord
"Wij hechten niet al te veel betekenis aan deze enquëte. Voor ons is het meer een
graadmeter van de mentaliteit van de mensen". Dit zei de heer Van Harten in de raad,
sprekend over de uitslag van de enquëte van bewoners van eigen woningen in Dronten-
Noord.



3 en 5 augustus 1976 (week 31)

Woonwagens
De vakantieperiode loopt weer naar z'n eind. Dat is onder andere goed te merken aan het
aantal woonwagens dat illegaal verblijft aan de stranden langs het Veluwemeer. Op het
hoogtepunt dit jaar stonden er zo'n 140 tot 150 woonwagens. Nu is dat aantal al weer
teruggebracht tot 26. Een jaarlijks terugkerend verschijnsel overigens; met het verstrijken
van de vakantieperiode vermindert ook het aantal wagens.

Duitse voetbatlers bij ASVD
Het komende weekeinde spelen zowelASVD zaterdag als ASVD zondag een
vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen het Duitse voetbalteam Gut-Leut uit Frankfurt am
Main. Het Duitse team is een erg jong team, dat nog maar zo'n vier jaar bestaat.
Het speelt in de Duitse voetbalbond ongeveer even hoog als ASVD binnen het KNVB-
verband. lnmiddels heeft ASVD een uitnodiging ontvangen om volgend jaar een weekend
naar Frankfurt te komen.

Actie ruwvoer van start
De drie landbouworganisaties in de lJsselmeerpolders, te weten de ABTB, CBTB en LMIJ,
hebben besloten te starten met een ruwvoeractie lJsselmeerpolders. Getracht zal worden de
in nood verkerende veehouderij hier en in de omliggende gebieden, zoals in Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Drenthe en Friesland te helpen. Men zal deze actie met grote
voortvarendheid starten en de boeren in de lJsselmeerpolders kunnen van hun organisatie
een brief ontvangen, waarin de akkerbouwers opgeroepen worden tot solidariteit met de
veehouders. ln de brief zal met grote nadruk worden gevraagd aan de ruwvoeractie mee te
werken. Daarbij wordt ingehaakt op de door de minister van Landbouw - na gesprekken met
het Landbouwschap - genomen maatregelen in verband met de vooral voor de hogere lichte
gronden rampzalige droogte. Door het ministerie wordt een garantie toegezegd van f.300,00
per hectare voor het stimuleren van inzaai van nagewassen (ltaliaans en / of Westerurrolds
raaigras) bij het onverhoopt mislukken van de opkomst van dit nog ingezaaide gras. Voorts
zegt het ministerie een transportsubsidie toe voor vervoer over een afstand van meer dan 30
km van het geoogste gras. Er komt ook een subsidie op de ombouw van zesrijïge
bietenrooiers, teneinde zoveel mogelijk suikerbietenloof en -koppen - welke anders
ondergeploegd worden - ter beschikking te krijgen als veevoeder. Dit tot een maximum van
f.4000,00. "Laten we hopen", aldus de Rijkslandbouwconsulent voor de lJsselmeerpolders lr.
A.W.J. de Bruyn, "dat gezien de voersituatie in de lJsselmeerpolders wij het voor elkaar
krijgen, dat deze hulpactie een geweldig succes wordt. We weten dat dit dan dit jaar ten
koste gaat van de organische stofvoorziening op het bouwland. Toch mag dit deze ene keer
niet opwegen tegenover de noodsituatie in de veehouderij".

Populieren in plan De Fazant
De gemeente Dronten wil de populieren die op het bouwterrein van het nieuwe plan De
Fazanl staan, behouden. Daartoe zijn borden geplaatst, waarbij wordt gewaarschuwd de
populieren zoveel mogelijk te laten staan. Op het kappen van een populier staat een boeten
van f.2000,00. Bij de planontwikkeling is één van de uitgangspunten geweest, dat de
prachtige dubbele rij populieren in het noordelijk deel (De Patrijs en Het Korhoen) van het
plan gehandhaafd moet blijven. "Alle bomen die er nu staan, moeten er over een jaar ook
nog staan".



10 en 12 augustus 1976 (week 32)

Polderbodem geeft oudste wrak prijs
Bij de scheepsopgravingen op een plaats binnen de gemeente Dronten is de archeologische
afdeling van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders gestoten op de wrakstukken van een
schip dat vermoede[ijk het oudste tot nu toe gevonden schip in de Flevolandse bodem is.
Het schip is zo'n 13 meter lang en 4 meter breed. Over het schip zelf zijn nu nog erg weinig
gegevens bekend. Het is erg "fragmentarisch", zoals drs. Rëinders, hoofd van de
archeologische afdeling van de Rijksdienst het omschrijft. Met andere woorden: er zijn door
de eeuwen heen slechts weinig stukken van het schip overgebleven. Grote delen hout zijn
weggespoeld. "Het is een leuk ding. We zijn blij met dit wrak. Dat kan ik wel zeggen. Maar
begin maar niet met termen als "uniek". We hebben wel vaker schepen uit de veertiende
eeuw gevonden, onder andere in de Noordoostpolder", aldus drs. Reinders.
Ouderdom
Bij de opgravingen vond het team archeologen inmiddels enkele stukjes aardewerk,
waaronder een zgn Jacobakannetje. Aan de hand van een datering van dit aardewerk
veronderstelt men, dat het schip rond 1400 op de toenmalige Zuiderzee moet zijn vergaan.
Een mogelijk exacter jaartal zal pas later kunnen worden gegeven wanneer de
scheepsresten beter zijn onderzocht. Er kon nog niets gezegd worden over eventuele
uitvoering van de C-14 methode op de houtresten om door middel daarvan de ouderdom te
bepalen.
Toestand
Het was bij de Rijksdienst al enkele jaren bekend dat er zich op de plaats waar men het
wrak aantrof, een schip in de grond zat. Nadat het schip enkele jaren geleden werd
gevonden, besloot men aanvankelijk te wachten met opgraven, doch vooral gezien de
slechte toestand waarin het hout zich bevindt is men tot het besluit gekomen dat het schip
nu beter toch kon worden opgegraven. Temeer daar het schip wellicht het oudste tot nu toe
gevonden schip in Flevoland is en stamt uit de late middeleeuwen
Droogte
Het scheepswrak heeft inmiddels ook te lijden gehad van de langdurige droogte. Na het
zinken van het schip bleef het wrak lange tijd in water, zodat het hout hierdoor waarschijnlijk
vrij goed geconserveerd werd. Bij het inpolderen van Oostelijk Flevoland echter zakte het
grondwaterpeil dusdanig, dat het schip "op een half droogje" kwam te staan. De bodem was
nog altijd vochtig, doch niet meer door en door nat. Het is duidelijk aan het wrak te zien, dat
de langdurige droogteperiode van dit jaar er invloed op had. Die delen van het schip die
hoger lagen dan de rest zijn gekrompen en gescheurd en totaal uitgedroogd. De bodem van
het schip, zo'n meter beneden het grondoppervlak liggend, ziet er "redelijk goed" uit.
Reconstructie
Afgelopen week is de archeologische afdeling van de Rijksdienst gestart met de
opgravingen van het scheepswrak. Gevonden aarde- en ijzerurerk is inmiddels overgebracht
naar het museum in Ketelhaven en houtresten van het schip zullen eenzelfde weg gaan. ln
de werkplaats van het museum hoopt men aan de hand van tekeningen en foto's het schip
dan geheelte kunnen reconstrueren. Het is niet de bedoeling om de overblijfselen van het
schip ten toon te stellen.

17 en 19 augustus 1976 (week 33)

Aardappeloogst
De oogst van pootaardappelen is in volle gang en een groot areaal is reeds aan de
vruchtbare poldergrond onttrokken. De meningen over de oogst van diverse, nauw
betrokken, personen variëren van 'matig' tot 'zeer goed'. Over het algemeen mag men
echter niet klagen over de opbrengst in tonnen. Exacte cijfers noemen vinden de
woordvoerders nog wat prematuur, maar men wil wel kwijt niet ontevreden te zijn.



'Pootgoedkenner' bij uitstek is ongetwijfeld landbouwer A. Vermeer te Swifterbant: "ln
Flevoland is de oogst 'gemiddeld'te noemen, met uitschieters naar boven en naar beneden.
Afhankelijk van factoren als: beregend of niet en zwate of lichte grond. Door de bank
genomen kunnen we tevreden zijn". Deze tevredenheid stoelt onder meer op het feit dat er
dit jaar een uitzonderlijk hoog percentage van het pootgoed een gunstige potermaat heeft
(28 - 33 en 35 - 45) en slechts een klein gedeelte is groter dan 55.
Over de prijs . "Ze worden waarschijnlijk wel duur dit jaar, maar dat is natuurlijk een kwestie
van vraag en aanbod. De vraag in het buitenland is groot, dus zullen de prijzen wel stijgen",
aldus de heer B.H. Heuver van Flevo-Export in Swifterbant.

Nieuwe sportvelden Swift
Afgelopen week werden op het sportveldencomplex van Swift'64 te Swifterbant de twee
nieuwe sportvelden in gebruik genomen. Hieraan vooraf ging de plaatsetijke
muziekvereniging Amor Musae van start voor een rondgang door het dorp, begeleid door 70
pupillen, die een onderling voetbaltoernooi gingen spelen. De officiële opening geschiedde
door de heer De Vries, algemeen voorzitter van Swift '64, waarna mevrouw Rienks het lint
doorknipte. Hierna werd met de damesvoetbalwedstrijd begonnen, gespeeld door twee
elftallen uit Swifterbant, die ter gelegenheid van de opening waren opgericht.

Teleurstelling
Naast erg veel waardering wat betreft de samenwerking met het gemeentebestuur en wat
betreft de uitbreiding van de sportaccommodatie, van met name de afdeling voetbal, is er bij
Swift toch ook enige teleurstelling over het uitermate langzame tempo, waarmee met name
de verharding van de nieuwe parkeerplaatsen en de toegangsweg naar de twee nieuwe
velden wordt uitgevoerd. Ook de uitbreiding van de kleedaccommodatie laat erg lang op zich
wachten. De gemeenschap van Swifterbant heeft gewoon recht op een wat soepeler en
snellere afwikkeling van zaken, zo meent het Swiftbestuur.

Staanplaatsen zwembad
450 kinderen in een bad van 10 bij 30 meter, dat is een vooral 's zomers veelvuldig
voorkomende maar onhoudbare situatie in het Swifterbantse instructiebad. Bij hoge
temperaturen, zoals de laatste dagen weer het geval is, is het zwembad zo vol met
verkoeling zoekende kinderen, dat zwemmen tot de onmogelijkheden gaat behoren. Het
enige wat men in het bad nog kan is nat worden. De dames Sulkers en Spijkerman uit
Swifterbant, die al enige jaren voor het bad werkzaam zijn: "Als er een groot aantal kinderen
in het water is verkopen we alleen nog staanplaatsen". Dat geeft de situatie kernachtig weer.
Dorpsbelangen heeft een groot zwembad hoog op het verlanglijstje staan. Vanuit
Dorpsbelangen kwam enige jaren geleden het initiatief om door middel van door de
bevolking geleende gelden zelf een overdekt zwembad te bouwen. De financiële
onhaalbaarheid heeft dit idealistische plan echter van tafel doen verdwijnen. ln diverse
gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente heeft men aangedrongen op een zo
snel mogelijke uitbreiding of indien mogelijk een geheel nieuwe zwemaccommodatie. Het is
er nog niet van gekomen en ondertussen ploetert de Swifterbantse jeugd verder.

19 en 24 augustus 1976 (week 34)

"Het Lichtschip" in nieuw schoolgebouw
De Protestants Christelijke Mavo "Het Lichtschip" te Dronten is haar eerste leerjaar in het
nieuwe schoolgebouw begonnen'. 24 docenten ondenruijzen zo'n 340 leerlingen in een
geheel nieuw en uiterst modern schoolgebouw. Reeds een groot aantaljaren bestonden
plannen voor de bouw van de nieuwe school, maar telkens weer werden deze van tafel
geveegd en bleef men in de barakken. De officiële opening zal pas in oktober plaatsvinden.



Gursus Stichting Welzijn
Uitgaande van Stichting Welzijn wordt een cursus georganiseerd, die speciaal gericht is op
allen die betrokken zijn bij de opbouw van de dorpen en wijken. Het is de bedoeling hen, die
zich op vrijwillige basis bezig houden met de samenleving, een steuntje in de rug te geven
bij het werk dat ze doen, Stichting Welzijn noemt het een soort kadertraining. De volgende
ondenuerpen worden op de diverse avonden behandeld. "Mensen, wat een mensen"; hoe
ziet het polderland er uit? lnformatie en gesprek over mensen, groepen en instellingen.
"Meedoen, waarom?"; waar is't goed voor, wat willen we in ons dorp. "Meebeslissen, hoe
bqsluiten?"; vuistregels voor doelmatig vergaderen en besluitvorming. "Meegaande
overheid?"; een test of men de Ingang weet voor elk willekeurig onderwerp bij de juiste
dienst of de juiste persoon. "Mee aan tafel zitten". "Mede-pleitbezorgers?"; welke
hulpbronnen zijn er voor de gewone man; instellingen van particulier initiatief,
onderzoeksmogelijkheden, deskundigen. En ter afsluiting: "Doen zij niet mee?"

Bewoners nemen zelf verkeersmaatregelen
De Dienst gemeentewerken heeft eigenhandig genomen verkeersmaatregelen van
bewoners aan de Fruithof en Cultuursingel te Biddinghuizen ongedaan gemaakt. ln
genoemde straten was vanwege gemeentewerken een bord geplaatst om auto's te weren.
Kennelijk trokken automobilisten hier zich weinig van aan. Bewoners van Fruithof en
Cultuursingel plaatsten daarop paaltjes en hekken om het inrijden met auto's onmogelijk te
maken. Gemeentewerken heeft deze obstakels inmiddels vennrijderd.

Akkergewassen vallen erg mee
"De graanoogst kon dit jaar bijzonder vlot worden afgewerkt en de resultaten vallen zeker
niet tegen. Ondanks alle sombere venrvachtingen in verband met de droogte, zijn de
opbrengsten van tarwe en zomergerst in Flevoland in het algemeen goed. Alleen haver laat
het zitten, maar dit gewas is hier maar van beperkte betekenis. Ook de opbrengsten van
aardappelen zijn, zoals het zich nu laat aanzien, hoger dan venr,racht werd. En de resultaten
van het proefrooien in de bieten wijzen in de richting van een hoge opbrengst met een hoog
suikergehalte". Tot deze hoopgevende conclusie komt de heer De Haan in "de Landbode",
orgaan van de Landbouw Maatschappij lJsselmeerpolders.

Plan voor sub woonwagenkamp in Dronten
Het subcentrum voor woonwagens in de gemeente Dronten, volgens gemeentelijke plannen
gesitueerd op een terrein aan de Fazantendreef, zal een oppervlakte krijgen van ongeveer
72OA m2. Daarvan wordt 6000 m2 ingericht als kamp en 1200 m2 als sloopplaats.
Realisering van het subkamp zal de gemeente ongeveer f.900.000,00 gaan kosten. Door het
Rijk wordt hiervan 95% gesubsidieerd. Op grond van de gemeenschappelijke regeling
Noord-Veluws Woonwagencentrum zullen de resterende 5o/o van de kosten ten laste komen
van de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling.

26 augustus 1976 (week 35)

Aan vooravond voetbalcompetitie'761'77
Zoals ieder jaar het geval, is het ook ditmaal niet te zeggen wat de verlate voetbalcompetitie
1976-1977 zal gaan brengen. Na gesprekken die verslaggevers van De Flevolander voerden
met vertegenwoordigers van ASVD, BAS en Swift valt slechts te constateren dat bij
sommige teams de verurachtingen erg hoog gespannen zijn, tenvijl andere teams hopen - en
venrvachten - dit jaar goed in de middenmoot te kunnen meedraaien. Geen enkel team houdt
ernstig rekening met degradatie en dat is hoopvol.
Degradatie
Denkend aan degradatiezorgen zien we eigenlijk maar één Drontens voetbalteam dat in
moeilijkheden zou kunnen raken: Swift. De ploeg uit Swifterbant draait nu al weer enkele



seizoenen tamelijk zwak en moet bovendien nu ook een grote routinier als Martin Rotyis
missen. Swift-aanvoerder Geert Popkema meent evenwel dat het voor Swift mogelijk moet
zijn om het tweede klasserschap (van de toenmalige onderafdeling, Red.) te kunnen
behouden.
Promotie
Denkend aan promotiekansen lijken er twee kanshebbers: BAS en ASVD(za). Met name de
voetbalploeg uit Biddinghuizen heeft enkele sterke seizoenen achter de rug en miste
promotie vorig jaar op het nippertje. Weliswaar heeft BAS een trainerswisseling (Arend v.d.
Bend) ondergaan en is het afwachten hoe het team hierop reageert, doch indien BAS het
kwaliteitspeil van vorig jaar kan behouden lijkt een plaats bij de eerste drie vezekerd. Een
kampioensfeest in mei 1977 in Biddinghuizen lijkt bepaald niet tot de onmogelijkheden te
behoren.
Ook in Dronten is er hoop op een kampioensfeest voor ASVD zaterdag, alhoewel de zaken
hier wat moeilijker liggen. ASVD beschikt over veel kwaliteit, maar tot op heden kwam het
team slechts gedeeltelijk uit de verf. Erg goede wedstrijden werden teveel afgewisseld met
zwakke partijtjes voetbal en het hierdoor ontstane puntenverlies geeft ASVD zo
langzamerhand het imago van "eeuwige tweede". BijASVD zelf is men redelijk optimistisch.
Voetbalvoorzitter J.A. Greve kondigde enkele maanden geleden al aan, dat "voortekens
wijzen op doorbraak", Trainer Veenhuis heeft de beschikking over uitstekende voetballers,
zowel rijpere met ervaring, als jongere nog vol met enthousiasme. Onder de laatsten valt
ongetwijfeld technicus Dick de Boer, waarvan het ons niet zou verwonderen als hij ooit nog
eens zou verhuizen naar de (1eugd)gelederen van een profclub. Voor ASVD zondag zijn we,
wat het behoud van het tweede klasserschap betreft, optimistisch.. Weliswaar speelde
ASVD de afgelopen seizoenen geen belangrijke rol in de kopgroep, maar toch waren de
Drontense voetballers steeds weer middenmoot-aanvoerders. Het is afwachten of de
zondagploeg er dit seizoen in slaagt om de aansluiting met de kopgroep te bewerkstelligen.
"optimistisch", zo noemt de heer R. Meyering zijn visie op het komende seizoen.
De zondagteams, die al voor het achtste seizoen gaan meedraaien, krijgen een andere
trainer; de heer Van Dijk wordt opgevolgd door de uit Kampen afkomstige Van de Vegte, die
ongetwijfeld zijn best zal gaan doen om met het team hoge ogen te gooien dit seizoen.
lnmiddels is bekend geworden dat de competitie dit seizoen twee weken later start. Dit in
verband met de slechte toestand van de velden als gevolg van de langdurige droogte.

31 augustus - 7 september 1976 (week 36)

Polderwegen
Op niet mis te verstane wijze heeft het merendeel van de Drontense raad de Dienst der
Zuiderzeewerken te verstaan gegeven, dat men na lang praten eindelijk eens daden van
deze dienst wil zien wat betreft de verbetering van de bermen van de volgens raadsleden
ook te smalle poldenr'regen. Hoewel raadslid de heer A. Kadijk en burgemeester Van
Veldhuizen pogingen deden om zich iets milder ten opzichte van de ZZW op te stellen, is de
reactie van de raadsleden wel begrijpelijk. Uit de vele briefwisselingen met de dienst der
Zuiderzeewerken krijgt men zo langzamerhand inderdaad de indruk, dat het bij schrijven en
praten blijft, maar dat er daadwerkelijk weinig of niets aan de verbetering van de bermen
langs de poldenruegen gebeurt.
De fietsende kinderen komen al te vaak in moeilijkheden wanneer automobilisten de fietsers
passeren en het gebeurt niet zelden, dat de uitwijkende fietser in de ongelijke berm terecht
komt en een fikse tuimeling maakt. Hier en daar kan men al horen dat er eerst een
slachtoffer moet vallen. Tegen deze achtergrond gezien, valt de kwade reactie van vele
Drontense raadsleden te begrijpen. Over verbreding van de poldenruegen is overigens niet
iedereen het eens, dat daardoor de veiligheid zal worden verhoogd. De politie denkt
bijvoorbeeld niet ten onrechte, dat verbreding van de wegen de snelheid van de automobilist
zal bevorderen en derhalve een nog gevaarlijker situatie voor de fietsers zal ontstaan.
Aanleg van fietspaden langs de polderuregen is ook een hele stap. Vandaar dat in ieder



geval veruacht mag worden van de dienst der Zuiderzeewerken, dat er daadwerkelijk iets
aan de bermen wordt gedaan. Zo niet, dan vrezen wij dat men de put helaas te laat dempt.

Nota Bejaardenbeleid
Het welzijnsbeleid voor ouderen dient te worden opgebouwd vanuit en gericht op
gelijkwaardigheid vàn de ene bevolkingsgroep aan de andere; het thans gevoerde
vestigingsbeleid en de bouw van gemiddeld 40 bejaardenwoningen per jaar kan tot 1985
gehandhaafd blijven; bevorderen dat ook bejaarden in aanmerking kunnen komen voor een
gezinswoning; bevorderen van gemeenschapsactiviteiten in de woonomgeving; bij CRM een
aanvraag indienen voor een verzorgingstehuis in de gemeente Dronten en dringend zoeken
naar oplossingen voor opname in verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen.
Dat zijn enkele in het oog springende conclusies, waartoe de Werkgroep bejaardenbeleid in
de nota "Een dagje ouder in een jong land" is gekomen.

VW-post in Dronten voldoet
De VW-kiosk in de Meerpaal is dit jaar geopend geweest van 15 juni tot 15 augustus van
10 - 12.30 uur en van 13 tot 17 uur. Krijn Poppe stond gedurende deze twee maanden in de
kiosk en gaf aan plm. 1700 bezoekers de gevraagde inlichtíngen (vorig jaar ca 1200).
Verreweg de meeste vragen werden gesteld over Oostelijk Flevoland. Daarnaast veel
vragen over de randgebieden rondom O.Flevoland. Topweken waren de bouwvak-
vakantieweken. Toen is ruim de helft van het aantal informaties verstrekt. Op woensdag
(Drontendagen) werd de kiosk het meest bezocht, veelal door niet-Flevolanders. Het aantal
buitenlanders (voornamelijk Duitsers en Engelsen) dat inlichtingen heeft gevraagd bedroeg
ruim 100. Uit de verzamelde gegevens blijkt duidelijk dat VW-Dronten aan een behoefte
voldoet, en dat de Woensdag Drontendag-dagen zeker voor herhaling vatbaar zijn.

9 en 14 september 1976 (week 37)

Bruin café in Dronten
José en Reijer de Jager hebben het oude restaurantgedeelte van "de Meerpaal" omgedoopt
tot een soort bruin café, dat de naam "De Dregge van Dronten" meekreeg. Het echtpaar de
Jager is er zeer in geslaagd om een gezellige sfeer te creëren. Men voelt zich werkelijk in
een bruin café door het met smaak gekozen interieur en de nostalgische prenten aan de
wand. Dinsdagmiddag was de officiële opening en 's avonds was het open huis voor de
bevolking. Het was er die dag dan ook gezellig en druk in Drontens bruin café.

Gemeentegrens Lelystad - Dronten
Het CDA Lelystad heeft onlangs een gesprek gevoerd met de leden woonachtig in het
landelijk gebied rondom Lelystad. Hierin werd van gedachten gewisseld over de mate van
betrokkenheid en de gerichtheid van het buitengebied op Lelystad. Dit in verband met de
toekomstige gemeentewording van Lelystad, waarbij onder meer een definitieve
grensvaststelling tussen Lelystad en Dronten een belangrijke rol speelt. De bespreking
leverde o.a. de volgende conclusies c.q standpunten op.
Ten tijde van de ontwikkeling en groei van de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant hadden
nieuwe pachters weinig keuzemogelijkheden. Kerkelijk en maatschappelijk richtte men zich
op deze dorpen omdat Lelystad toen nog niet bestond. De afstand van de boerderijen tot de
woonkernen is medebepalend voor de betrokkenheid van de bewoners in het landelijk
gebied bij die woonkern en veel minder tot de gemeente waartoe die woonkern behoort. De
aanwezigen waren unaniem van mening dat hun betrokkenheid en gerichtheid op Lelystad
groeit, naarmate het voorzieningenpeil stijgt. Er is echter een zekere vrees merkbaar dat bij
het verder ontwikkelen van de stad naar 100.000 inwoners de inbreng van de agrarische
bevolking afneemt. Voor de medewerking van het Openbaar Lichaam ZIJP (Lelystad) inzake
de bouw van torensilo's en tweede woningen bij de grote veebedrijven had men duidelijk



meer waardering dan voor de vaak zeer lange procedures op dat terrein bij de gemeente
Dronten. Ook inzake de belastingheffing op onroerend goed en de voorzieningen bij
bushaltes heeft men "hogere verurrachtingen" van Lelystad.

Cursus voor ambtenaren
Alle gemeenteambtenaren die bij uitstek zijn betrokken bij het management van het totate
gemeentebeleid zullen met burgemeester en gemeentesecretaris een cursus gaan volgen
over management, organisatie en planning. De cursus ls speciaal samengesteld voor
Dronten door de VNG en kost f.12.000,00. ln totaal 16 ambtenaren zullen eind dit jaar de
driedaagse cursus volgen. Motivatie: het ambtenarenkorps wordt zo groot in de snel
groeiende gemeente, dat het coördineren steeds moeilijker wordt.

't Vaandel bouwrijp
Het gemeentebestuur heeft opdracht gegeven om 't Vaandel in Swifterbant bouwrijp te
maken. ln dit plan komen 42 woningen van de Woningbouwvereniging waaronder 26
eengezinswoningen, 6 woningen voor alleenstaanden (nieuw voor Swifterbant) en 10 voor
kleinbehuisden, onvolledige gezinnen en bejaarden. Voorts zullen er I woningen in de
particuliere sector komen en 11 semi-bungalows.

16 september 1976 (week 38)

Hé buur!
ln het recente verleden zijn de bevolkingsavonden in "de Meerpaal" dikwijls hoog geprezen,
maar ook of bekritiseerd of door de bevolking geheel genegeerd. Niemand heeft er eigenlijk
een verklaring voor kunnen vinden, dat het ene jaar het enthousiasme groot was, terwijl in
daarop volgende jaren de bevolkingsavonden volkomen de mist ingingen door gebrek aan
belangstelling. Een merkwaardige zaak. Ook al omdat juist de druk bezochte en vaak goed
georganiseerde bevolkingsavonden voor honderd procent beantwoordden aan een van de
doelstellingen van "de Meerpaal" te weten: een gemeenschapscentrum. Via de "hé buur'
actie is nu een geheel nieuw idee voor de bevolkingsavonden opgesteld. Door middel van
een wijk- en dorpenspel wordt getracht de bewoners van de drie dorpen en die van de
buitenwegen bij de bevolkingsavonden te betrekken. Een nieuwe kans om de
bevolkingsavonden in alle eer te herstellen. Een kans, die niet gemist mag worden.

Swifterbant heeft z'n Woongroep
Het dorp Swifterbant heeft z'n Woongroep. Vanuit de Spelwijkcommissie - die al enige tijd
slecht functioneerde als inspraakgroep voor de gemeente - kwam men op de gedachte om
de Commissie Samenlevingsopbouw (die hiervoor uit het stof gehaald moest worden) en de
Spelwijkcommissie samen te voegen tot een nieuwe commissie, die min of meer dezelfde
taakomschrijving krijgt als de Werkgroep Wonen in Biddinghuizen. De meerderheid van de
aanwezigen was voÓr de instelling van een commissie, die opereert onder volledige
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen Swifterbant. "De commissie moet in
contact zijn met de bevolking over zaken die de bewoners en het dorp aangaan. Daarom is
het goed dat een vertegenwoordiger uit elke wijk in de commissie zitting neemt", aldus
dorpsbelangenvoorzitter Th. Boudeling. Voorlopig hebben zich de volgende personen voor
zitting in de commissie bereid verklaard: de heren Bierma, van der Linde, Stolte en Pater en
de dames Stolk en Jansen uit de Spelwijk, de heer Vredeveld van De Greente, de heer
Minkjan van de Buitenhof en de heer van Asperen van de Bloemenbuurt.



Konijnenberg in Biddinghuizen
Biddinghuizen wordt een konijnenberg en een speelplaats rijker. Tussen de Klaversingel en
de nieuwe bungalows aan de Hoge Vaart zal de gemeente een konijnenberg en een plaats
met speelwerktuigen aanleggen. Een lid van de Werkgroep Wonen zal één en ander nog
bespreken met de bewoners van de Klaversingel. Het plan om het plein vóor De Voorhof te
verfraaien werd tijdens de laatste vergadering van de Werkgroep Wonen door de leden met
vreugde ontvangen. Naast de toren zullen onder andere rozenstruiken en bomen worden
geplant. ln de eerstkomende vergadering zal gesproken worden over de vóór- en
overtuinen. Om nog eens een duidelijk beeld te krijgen van de wandelpaden hebben enkele
werkgroepleden onlangs een route rond Biddinghuizen gelopen. ïijdens de wandeling
opgedane suggesties zullen worden doorgegeven aan de gemeente. Wat de gemeente wil
of gaat doen met het oude terrein van de ijsbaan is nog niet duidelijk voor de Werkgroep
Wonen. Er zijn verschillende suggesties voor. Begin oktober start de projectgroep met het
plan De Baan 2. Men wil proberen een opgelopen achterstand van een half jaar zo snel
mogelijk in te lopen.

21 - 28 september 1976 (week 39)

Eerste paal Flevohuis en Verdeelsleutel particuliere en sociale woningbouw
"Wij gaan de gemeenteraad voorstellen om de verdeelsleutel voor de woningbouw, 60
procent huunrrroningen en 40 procent particuliere bouw om te draaien". Dit zei burgemeester
Van Veldhuizen vanmorgen bij het slaan van de eerste paalvan het Flevohuis, het
kantorencomplex aan De Helling. "Het aantal economisch gebondenen dat een aanvraag
doet voor een eigen huis is zo groot, dat De Fazant 1 en 2 nu al zijn uitverkocht; dat tekent
de grote druk op de markt van de particuliere woningen. Dronten zit met de bouw van
particuliere woningen ver onder het Nederlands gemiddelde", aldus de burgemeester.
Het Flevohuis is het eerste kantoorgebouw dat voor de verhuur wordt opgetrokken. Plannen
voor uitbreiding zijn reeds gereed. Belangrijke vestigingsfactoren voor Dronten zijn de
aantrekkelijke grondprtjzen, het royale woningaanbod, het op korte termijn kunnen
aanbieden van bedrijfsruimte en een snelle afhandeling van zaken .

Start bouw in plan De Fazant
Met fase 1 en2 van het bouwplan De Fazant te Dronten is inmiddels gestart. Volgend jaar
september zal het totale plan De Fazant opgeleverd moeten worden. Aldus de heer J. Den
Hertog van de Woningbouwvereniging Oost Flevoland naar aanleiding van het verschijnen
van een boekwerkje van de Woningbouwvereniging en de Stichting ter bevordering van het
Eigen Woningbezit in de gemeente Dronten. Hierin wordt een uiteenzetting gegeven van de
bouw van 20 woningen die de SEW gaat bouwen in De Fazant en 20 woningen in de zgn.
beschutte sfeer, die in opdracht van de Woningbouwvereniging worden gebouwd.

Opslagplaats Vuurwerk
De firma gebr.Broekhoff opende vorige week haar nieuwe magazijn-distributiecentrum in
Dronten, waar ongeveer 800 ton klein vuurwerk uit de volksrepubliek China ligt opgeslagen.
Het even mooie als gevaarlijke goedje is opgeslagen in 39 compartimenten van gewapend
beton, zodat de kans op grote ongelukken nihilwordt.

Functie Meerpaal
De Meerpaal moet een duidelijk plaatselijke functie vervullen. Dat is de mening van de
weinige insprekers die de door Dorpsbelangen Dronten georganiseerde inspraakavond over
de Meerpaal beleidsnota bijwoonden. Tijdens de avond waren 5 belangstellenden aanwezig
en aan de orde kwamen onder meer het theaterbezoek, de vergaderruimte, de taak van het
Meerpaalbestuur en de inspraak "an sich". Hoewel het een inspraakavond was, was het
merendeel van de aanwezigen van mening, dat inspraak over de Meerpaalnota onnodig is.



"We moeten het Meerpaalbestuur wat dit betreft 'carte blanche' geven" was één der
opmerkingen.

Gemeentegrens Dronten
"Mentale betrokkenheid op en verwantschap met een bepaalde woonkern is meer dan de

optelsom van bus- en andere verbindingen". Dat zegt het college van B&W van Dronten als

reactie op een brief van het CDA Lelystad op de grenskwestie tussen Dronten en Lelystad.

Het CDA Lelystad verzond deze brief aan de gemeente Dronten, het Openbaar Lichaam

ZlJp, de Tweede Kamer fracties van ARP, CHU en KVP en de minister van Binnenlandse

Zaken.

29 september en 5 oktober 1976 (week 40)

Toewijzi n gscriteria bouwkavels
Het gemeentebestuur van Dronten heeft besloten om, gezien de 'oververhitting' die is

onts[aan op de particuliere markt, te gaan selecteren bij de toewijzing van bouwgrond voor

eigen woningen in de gemeente Dronten. Het betreft hier voorlopig een proef, die een

aànvang zal nemen over enkele dagen, wanneer de inschrijving voor het plan Het Vaandel in

Swifterbant officieel van start gaat. Er is een zestal criteria opgesteld: wonen en werken in

de gemeente, nog elders wonen doch binnenkort werkzaam in de gemeente; werkzaam zijn

in dé landelijke regio van Flevoland; forenserende inwoners van de gemeente; personen uit

de regio Lelystad, NOP, Kampen en de Noord-West Veluwe. Daarbij zullen menselijke

omstandigheden mede in aanmerking worden genomen.

lnspraak Meerpaal
Drie achtereenvolgende avonden hebben de Drontenaren de gelegenheid gekregen om met

elkaar van gedachten te wisselen over de beleidsnota van De Meerpaal. Vorige week had

Dorpsbelangen de nota al aan de orde gesteld, maar zowel opkomst als resultaten waren
niet bepaald hoopvol te noemen. De afgelopen avonden was de belangstelling heelwat
beter, misschien mede doordat op die drie avonden belangrijke zaken afzonderlijk werden

behandeld. De inspraakprocedure was opgezet door de Stichting Welzijn die voor de drie

avonden gespreksleiders had aangetrokken te weten de heren Segeren, Van der Sluis en

mevrouw Greet Hettinga.

R.K. kleuterschool in Biddinghuizen?
De Stichting Rooms Katholiek Ondenruijs in Oostelijk Flevoland heeft een verzoek ingediend

tot het stichten van een r.k. kleuterschool in Biddinghuizen. B&W noemen dit een oude en

moeilijke zaak, temeer daar het kindertal in Biddinghuizen aflopend is. Toch wil het college
proberen met het schoolbestuur tot een oplossing van deze zaak te komen.

Kleedruimten BAS en Swift'64
Ondanks een forse kostenverhoging van in totaal zestigduizend gulden, zijn B&W van de
gemeente Dronten van mening dat de kleedaccommodaties op de sportvelden van BAS en

Swift, die dit jaar vermeld staan op de urgentielijst, er toch dienen te komen. Daartoe is een
voorstel aan de gemeenteraad uitgegaan.

lnklinking bodem
Uit gegevens van de rijpingsterreinen in Oostelijk Flevoland blijkt, dat de gemiddelde
inklinking van voorjaar 1975 tot voorjaar 1976 ruim drie centimeter bedraagt met een variatie
van een paar millimeter tot meer dan twaalf centimeter. Hiermee kwam de totale inklinking
sedert deze polder droogviel (in 1957) op gemiddeld 55,5 cm. ln dit totaalbeeld doen zich
verschillen voor van 6,5 cm in Sectie A tot 88 cm in Sectie U.



Eerste paal in plan De Fazant
De achtjarigen Maurice en Samantha van Straatman sloegen eind vorige week de eerste
paal van hun eigen huis in plan De Fazanl I en daarmee de eerste paal voor dit project. De
huizen worden gebouwd in opdracht van Projekta BV en gebouwd door De Vries en Co uit
Emmeloord. Het worden huizen van het type "Oktastee", moderne woningen met een fraaie
interieur, woningen met een zitkuil en een vloeroppervlak van 55 m2.. De huizen kosten
f.1 15.000,00 en vlogen als zoete broodjes de deur uit.

7 en 12 oktober 1976 (week 41)

Opening 't Lichtschip
Met het bevestigen van het naambordje en het ontsteken van een zwaailicht op een
miniatuur Lichtschip verrichtte drs. O.P. Mechelink, inspecteurAVO, de officiële opening van
de christelijke Mavo school " 't Lichtschip" te Dronten. De opening werd door een zeer groot
aantal genodigden bijgewoond. Vele sprekers voerden het woord en talrijk waren de
(geldelijke) geschenken voor de "Actie Dank U". De actie, zó voortreffelijk gevoerd door de
leerlingen, had ten doelf.20.000,00 bijeen te brengen om dialyse patiënten een vakantie te
kunnen aanbieden. ïijdens de opening kon worden meegedeeld, dat de thermometer een
bedrag van f.20.686,00 aangaf.
Tot de sprekers behoorde ondermeer de heer W.C. van den Heuvel, voorzitter van het
Afdelingsbestuur Mavo van de Vereniging voor Christelijk Ondenruijs in Oostelijk Flevoland.
Hij ging uitvoerig in op de lange jaren van vaak moeilijke voorbereidingen en zei daarbij
onder meer dat het bestuur vaak het gevoel had gehad als amateurs te voetballen tegen
profs. "Een vrijblijvend bestuur moest het opnemen tegen deskundige ambtenaren. lk heb
de indruk dat men daar bij de ministeries wat te weinig begrip voor ons opbrengt", aldus de
heer Van den Heuvel.

Oprichting basketbal
ln Dronten bestaan plannen om te komen tot de oprichting van een basketbalvereniging.
Reden daarvoor zijn de herhaalde reacties van Drontenaren (met name de jeugd) dat in
Dronten niet de mogelijkheid bestaat om de basketbalsport te beoefenen. De initiatiefnemers
zijn op de hoogte van het feit dat er in Dronten reeds een basketbalvereniging bestaat
(USRA), maar zijn van mening dat deze vereniging aan Drontenaren te weinig te bieden
heeft.

Voortbestaan badmi ntonclub onzeker
Een actiecomité gaat zich beraden over de stappen die de badmintonclub Dronten zal
moeten gaan ondernemen, om alsnog optimaal de sport te kunnen beoefenen in sporthal 't
Dok. Aanleiding tot één en ander is het besluit van het gemeentebestuur dat de BC Dronten
na 1 januari nog maar over tweederde gedeelte van de zaal op maandagavond zou kunnen
beschikken. Volgens bestuur en leden is dit een onaanvaardbare zaak.De leden van de BC
Dronten bleken tijdens een buiten-gewone ledenvergadering volledig achter het bestuur te
staan. De gemeente zegt het te betreuren, dat er zich bij de club moeilijkheden voordoen en
dat deze moeilijkheden reeds in dit stadium in de openbaarheid zijn gebracht. Bij het
opstellen van het rooster voor het sporthalgebruik dient nu eenmaal van normen (wedstrijd-
sport voorrang boven recreatiesport) te worden uitgegaan.

Landbouwvoorlichting
Een 150 tal vertegenwoordigers van landbouworganisaties en -instellingen heeft onlangs
met de Raad voor de bedrijfsontwikkeling in de landbouw van gedachten gewisseld over de
toekomst van de landbouwvoorlichting. Deze bezinning werd gehouden in het kader van 100
jaar Landbouwvoorlichting Nederland en 25 jaar Landbouwvoorlichting IJsselmeerpolders.



Aan de hand van een strak tijdschema werd over dit ondenverp in groepen gediscussieerd.
Men was algemeen van oordeel dat de voorlichting als een brok zekerheid kan worden
beschouwd, die van belang wàs, is en in de toekomst ook zal blijven.

14 - 21 oktober 1976 (week 42)

Gemeente(n) in Flevoland
Aardig ging het deze week toe bij de vergadering van de LMIJ Lelystad, waar men over de
grens van de gemeente sprak en zich uitsprak voor één gemeente Flevoland. De leden
bevroedden overigens wel, dat dit enige moeilijkheden met zich mee zou kunnen brengen.
Doch de LMIJ secretaris had daarvoor al een oplossing gereed liggen: "Als ik minister van
binnenlandse zaken was liet ik de burgemeester van Dronten wegpromoveren en dan kwam
er één gemeente". Sprekend over het eventueel maken van een studie voor één gemeente
Flevoland, merkte later één der LMIJ-leden op dat de tijd hiervoor nog niet rijp was. "De
LM|J-secretaris is immers nog geen minister". Eén grote Flevolandse gemeente zagen de
boeren wel zitten. Hun verlangen ging echter nog iets verder. Dronten zou dan maar
hoofdstad moeten worden van die gemeente, omdat daar (kennelijk meer dan in Lelystad)
wordt gedacht in boerentermen.

Jonge bevolking
Hoewel het aantal jeugdige personen in de gemeente Dronten in 1975 is gedaald ten
opzichte van het )aar 1974, bluft Dronten in vergelijking met de rest van Nederland nog altijd
een gemeente met zeer veel jeugdige personen. Per 31 december 1975 was 45,6 procent
van de inwoners van de gemeente jonger dan 19 jaar; in 1974 nog 47 ,1 procent. De
gemiddelde leeftijd van de inwoners van de gemeente was eind 1975 24,9 procent.

Dorpsbelangen Biddinghuizen over gemeentegrens
"Niet de akkers, maar de belangen van mensen moeten centraal staan, als het gaat om
wijziging van de grens tussen de gemeente Dronten en het Openbaar Lichaam "Zuidelijke
IJsselmeerpolders". Die mening spuide dorpsbelangen-voorzitter H.J.W. Luykx tijdens de
ledenvergadering van de vereniging dorpsbelangen Biddinghuizen. Hij stelde eigenlijk niet
over de grens te willen praten, "maar nu een partij - het CDA Lelystad - zich de competentie
aan heeft gemeten om te praten over zaken waarvan men de klok heeft horen luiden, maar
niet weet waar de klepel hangt, kan ik het niet laten om hierop commentaar te geven. Het is
onbegrijpelijk, dat men in Lelystad geen rekening heeft gehouden met de resultaten van de
door de drie stands-organisaties gehouden enquète waarvan het resultaat was dat 92
procent van de ondervraagden zich uitsprak voor indeling bij de gemeente Dronten. Het was
een objectieve enquète en men kan ons niet van het stellen van kinderlijke of onrechtmatige
vragen betichten", aldus de voorzitter van Dorpsbelangen.

Meerpaal als 6e op wereldranglijst
"Architektwunder gibt es immer wieder" schrijft het Duitse weekblad "Der Stern" in een
reportage, waarin ze een overzicht geeft van de dertien grootste bouwwerken van deze
eeuw. Op die wereldranglijst van dertien komt het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" als
zesde voor. "Der Stern" schrijft onder andere "de intussen wereldberoemde agora van de
architect Frank van Klingeren in Dronten, de hoofdplaats van één van de drooggevallen
polders. Het is een rechthoekige glazen hal, met daarin een ovaal klein theater en eveneens
een grote ruimte voor velerlei activiteiten: voor de weekmarkt, kinderspelen, sport,
landbouwactiviteiten en de ontmoetingen in het café. "Geen grote en opzienbare
architectonische vormgeving, maar een belangrijk sociaal-cultureel experiment en in z'n
uitstralingskracht zeker zo belangrijk als de "Fabrik van Hamburg", aldus "Der Stern".



Fietstunnel bij brug Biddinghuizen
Een wegenbouwmaatschappij is deze week begonnen met het graven van een tunnel onder
de oprit van de brug bij Biddinghuizen ten behoeve van het fietsverkeer. De tunnelwordt
met behulp van graafmachines door de "dijk" heen gegraven. Vanuit diverse organisaties in
Biddinghuizen werd reeds enige tijd aangedrongen op een tunnel voor het fietsverkeer. Er
gebeurden op de brug meerdere ongelukken, doordat fietsers geen overzicht over de weg
hebben bij het oversteken.

26 oktober 1976 (week 43)

'Dorpspaleis' door belastingverhoging"
Het college van B&W van Dronten gaat aan de gemeenteraad een meerjarenplan
ontvouwen voor de onroerend goed belasting. Door deze gemeentelijke belasting te
verhogen wil het college een aantalvoorzieningen in de gemeente opknappen, uitbreiden
dan wel bouwen. Allereerst wordt hierbij dan gedacht aan de dorpshuizen voor Swifterbant
en Biddinghuizen, de zogenaamde multifunctionele accommodaties, maar ook aan de
uitbreiding van de bestaande instructiebaden in beide dorpen en - op langere termijn - de
bouw van een overdekt zwembad in Dronten en een gemeentehuis. De onroerend goed
belasting zal zeer waarschijnlijk omhoog moeten, zo wordt aan de bevolking voorgehouden.
Zeker in ieder geval wanneer de dorpen hun dorpshuis wensen en wanneer ze bovendien
een aanpak van de zwembaden voorstaan. Door de OGB te verhogen met 20 procent willen
B&W een soort "potje voor extra's" aanleggen, waaruit voorzieningen die wel nodig of zeer
wenselijk zijn, kunnen worden bekostigd.

Hoog bezoek
Het Zweedse Koningspaar Carl Gustav XVI en Sylvia brengt vandaag met koningin Juliana
een bezoek aan Flevoland. Na Almere-Haven te hebben aangedaan begon een rit dwars
door Oostelijk Flevoland naar het scheepsarcheologisch museum te Ketelhaven. Hier was
de veruuelkoming door de leden van het college van B&W van Dronten en de enige Zweedse
inwoner in de gemeente Dronten de heer Nillson. Een koor gevormd door leerlingen van alle
lagere scholen uit de gemeente zong het Zweedse koningspaar toe. De tekst van het liedje
met één couplet in het Zweeds werd aan de gasten overhandigd.. De lunch werd gebruikt in
"Lands End". Tegen de klok van half drie vertrok het gezelschap naar Lelystad.

LMIJ bespreekt aktuele landbouwproblemen
De heer Th. Keur, LMIJ voorzitter sprak dezer dagen in Swifterbant voor een goed bezette
zaal over diverse actuele problemen in de landbouw op regionaal en landelijk niveau. Hij
behandelde ondermeer de torensilo's, de ruwvoervoorziening, de opbrengsten van de oogst
1976, de bestrijding van ratten en de verbreding van poldenruegen.
De poldenruegen zijn zo'n 3 à 3,5 meter breed en twee bietenwagens kunnen elkaar niet
moeiteloos passeren. De verbreding van diverse poldenruegen moet niet meer op zich laten
wachten. Zeker uit oogmerk van verkeersveiligheid is dit een dringende zaak, aldus de heer
Keur. ln tegenstelling tot de veehouderij, waar de oogst van ruwvoer bedroevend was,
werden op de meeste akkerbouwbedrijven recordoogsten binnengehaald als het gaat om
graan. Diverse percelen brachten 7 ton per hectare op, terwijl ook de stro-opbrengsten
zelden zo hoog waren als nu. De gemeente Dronten gaat haar beleid ten aanzien van de
bouw van torensilo's in zoverre wijzigen, dat niet meer gesproken zalworden van een ring
van 3 km rond de dorpen, maar over een "gevoelige zone". Of de reële kans op
toestemming voor de bouw van een silo voor de veehouders in het onderhavige gebied
hierdoor wordt vergroot is nog niet duidelijk.



Verdeling woningen "in de beschutte sfeer" in plan Fazant
Eén dezer dagen vond de verdeling van de 20 eigen woningen in de beschutte sfeer in het
plan De Fazant plaats. Door toepassing van een aantal spelregels kwamen 35 van de 41
gegadigden in aanmerking voor een woning. Tussen de eerste 20 kandidaten is vervolgens
geloot om de verdeling. Allen konden een keuze maken uit de aangeboden huizen, zodat de
verdeling bijzonder vlot is verlopen.

28. oktober 1976 (week 44)

Ophalen huisvuil buitenwegen
Het ophalen van huisvuil aan de buitenwegen van de gemeente Dronten is een zeer
kostbare en derhalve een nauwelijks haalbare zaak. Tot deze conclusie komt de "Nota
reinigingsdienst" die een dezer dagen door de gemeenteraad onder de loep zal worden
genomen. Uit de nota blijkt, dat het overgrote deel van de landbouwers zelf het huisvuil
verbrandt. Overgebleven resten worden door henzelf gestort op de vuilstortplaats aan de
Ansjovisweg. Voor het buitengebied van de gemeente Dronten, met in totaalzo'n 337 km
weg buiten de bebouwde kom, lijkt het de samenstellers van de nota het ophalen van
huisvuil aan de buitenwegen welhaast ondoenlijk. Bij een deelnemerspercentage van 50 zou
het neerkomen op 335 aangeslotenen. Daarvan uitgaande zouden de kosten bij eenmaal
per week ophalen van huisvuil aan de buitenwegen (bij een raming van vier emmers per
gezin) minimaal f.60.000,00 bedragen per jaar of per aangeslotene f.180,00 per jaar. Binnen
de kernen kost dit bij twee maal per week ophalen van huisvuil f.85,00 per gezin per jaar.
Derhalve vinden de nota en b&w het niet gewenst om het huisvuil aan de buitenwegen op te
halen.

Bejaardenhuisvesting
B en W van Dronten stellen zich voor om reeds nu de nodige voorbereidende
werkzaamheden te verrichten om te komen tot de realisering van een bejaarden-
vezorgingstehuis. Daarbij wordt weliswaar vooruitgelopen op de te zijner tijd te nemen
beslissingen, maar het college meent dat nu al gestart moet worden, omdat de procedure
om in Dronten te komen tot een bejaardenverzorgingstehuis veel tijd in beslag zal gaan
nemen. Waardering wordt uitgesproken voor de nota "een dagje ouder in jong land". B en W
gaan in een voorstel aan de gemeenteraad in op deze nota en schetsen een beleid,
waarvoor men goedkeuring van de raad vraagt.

Feestlied voor koninklijk gezelschap
Begin deze week vertoefde het koningspaar uit Zweden in gezelschap van koningin Juliana
in Flevoland. Voor die gelegenheid werd tijdens het bezoek aan Dronten het volgende lied
gezongen: "Dag beste koning, koningin, wij zetten nu een feestlied in voor uw bezoek, hier,
heden. Uw land heeft meren bij de vleet, maar geen gebouw dat Meerpaal heet; Lang leve
Dront'en Zweden. Het Zweeds is voor ons allemaal een beetje ongewone taal; maar nu is er
een reden om het te zingen in dit lied; want zo vaak komt U ook weer niet naar Dronten
vanuit Zweden." (NB. De vertaling in het Zweeds schenken we u cadeau).

Noodkreet zwembadcommissie Swifterbant
Het afgelopen zwemseizoen is in Swifterbant weer op rolletjes gelopen, zoals blijkt uit het
jaarverslag. Er is, zo schrijft de zwembadcommissie, in het zwemseizoen 1976 enorm veel
werk verzet. Uit het jaarverslag blijkt verder: "Zwemseizoen 1976 is weer verleden tijd. Om
op terug te kijken een goede trjd. Wat het weer betreft kon het haast niet beter. En ook wat
de oppas betreft, die het uiteindelijk draaiende moest houden, liep het dit jaar weer op
rolletjes". Nochtans blijft de noodkreet van de commissie: "Waar blijft ons grote diepe bad;
we hebben het zo hard nodig".



2 en 4 november 1976 (week 45)

Bezorgd heid over bouwmogel ij kheden en h u u rzetti n gen
"Helzal ons een voortdurende zorg zijn om die woningen aan onze ingeschrevenen toe te
wijzen, die daar qua inkomen en positie het meest recht op hebben. Dit te meer nu een
definitieve invoering van de zogenaamde dynamische kostprijshuren leidt tot hogere
aanvangshuren en derhalve meer mensen noodgedwongen een beroep op individuele
huursubsidie moeten doen, tenzij wij kans zien goede en goedkope woningen vrij te krijgen
voor verhuur", aldus de heer W. Revet, voozitter van de Woningbouwvereniging Oost-
Flevoland tijdens zijn inleiding op de jaarvergadering.

Verkoop fietsen
De verkoping van fietsen op het politiebureau heeft een bedrag vanf .421,00 opgeleverd.
Gezien de toestand waarin de 14 tweewielers veelal verkeerden kan hier gesproken worden
van een recordopbrengst. Het hoogste bod dat genoteerd kon worden was f.1 15,00 en het
laagste f .4,00.|n totaal bekeken 161 personen defietsen en schreven 53 bezoekers in.

lnzamelen huisvuil in de woonkernen
Het huisvuil in de dorpen van de gemeente Dronten zal tweemaal per week worden
ingezameld via het systeem van emmers en/of plastic zakken. De proef met een
wijkcontainer zal op meerdere plaatsen worden voortgezet. Voor kleinere woningen zal een
reinigingsrecht van f .44,00 worden ingesteld en voor de overige gebouwen f.52,00 per jaar.
Kortom, de gemeenteraad stemde volledig in met de ingediende voorstellen. Het had er
overigens tijdens de beraadslagingen in het geheel niet naar uitgezien, dat de raad zich voor
de volle honderd procent achter het voorstel van het college van b en w zou scharen, want
er vielen toch duidelijk afwijkende meningen te horen zoals ten aanzien van het invoeren van
een eenheidstarief met korting voor bejaarden, uitgaan van een dekkingspercentage van
honderd in plaats van 70, slechts eenmaal per week ophalen.

Grensakkoord bereikt door B&W Dronten en LanddrosUDAC Openbaar Lichaam ZIJP
Door bovengenoemde partijen is overeenstemming bereikt over het verloop van de
grenskwestie tussen Dronten en de toekomstige gemeente Lelystad. Dit brengt met zich
mee, dat de gemeente Dronten met zo'n 3300 hectare zal worden vergroot en er 200
inwoners bij zal krijgen. De adviesraad van Lelystad en de gemeenteraad van Dronten zullen
zich medio november in afzonderlijke vergaderingen over het bereikte akkoord uitspreken.

Locatie dorpsh uis Swifterbant
Raadslid de heer W. van Tilburg (CCP) zag het in Swifterbant te bouwen dorpshuis liever op
De Greente gebouwd dan op de nu gekozen plaats aan Het Blazoen nabij de Bisontocht. Hij
en met hem zijn fractiegenoten vonden De Greente een veel centraler plaats in het dorp.
Wethouder mevrouw Blink deelde hierop mede, dat de plaats gekozen was in verband met
de aanwezigheid van een gymnastieklokaal, dat door de scholen "De Branding" en "De
Schalmei" worden gebruikt en dat het een voorschrift is van de lnspectie, dat de afstand van
de school tot de gymzaal niet meer dan 400 meter mag bedragen.

Hé buur Dronten ging niet door
De tweede bevolkingsavond "Hé buur", die in De Meerpaal gehouden zou worden, vond
geen doorgang wegens gebrek aan animo onder de Drontense bevolking.



4 en 9 november 1976 (week 46)

Begin 1977 dorpshuis Swifterbant?
Begin februari zal misschien al met de bouw van het multlfunctionele dorpshuis in
Swifterbant kunnen worden begonnen. De grootste gebruiker van het op Het Blazoen te
realiseren gebouw zal de SSKW worden, die nu nog op een bijzonder ongunstige plaats in
het dorp zijn intrek heeft: het barakkenkamp. Deze voor Swifterbant belangrijke zaken
werden duidelijk tijdens een door Dorpsbelangen georganiseerde avond, waarop B&W van
Dronten aanwezig waren om de bevolking wegwijs te maken in de opzet van het nieuwe
gebouw. Ook het zwembad kwam aan de orde op deze avond. Burgemeester Van
Veldhuizen: "De kosten van de uitbreiding van het zwembad bedragen f.450.000,00. Om dit
te realiseren moet er iets aan het inkomen van de gemeente worden gedaan via het
optrekken van de onroerend goed belasting". Over het tijdstip van de bouw maakte de heer
Lindenbergh zich zorgen: "lk zie het dorpshuis en het zwembad liever nog vandaag dan
morgen en zou daarom graag willen zien dat de bevolking akkoord gaat met de voorstellen
van de gemeente". Nagenoeg alle aanwezigen konden met hem meegaan en daarmee was
de zaak beklonken.

Feest tien jaar fruitteelt
Dit jaar bestaat de Flevolandse fruitteelt tien jaar. Reden voor de Nederlandse fruittelers
organisatie afdeling Flevoland een groots feest te geven. AIIe pachters die in de loop van
deze tien achterliggende jaren naar Flevoland kwamen voerden een stukje op, meestal een
soort parodie, hetgeen de goed bezette zaal (180) fruittelers, echtgenotes en medewerkers
veelvuldig in lachen deed uitbarsten. Zo werden onder meer de voorlichting, de uitgifte, het
pionieren en niet te vergeten het vroeger nog gebruikelijke gesprek met enige RIJP
functionarissen, die over de komst naar Flevoland beslisten, breedvoerig onder de loep
genomen.

Tarwe vrij van gele roestziekte
Het taruregewas was in 1976 nagenoeg geheel vrij van aantasting door gele roest, zulks in
tegenstelling tot de catastrofale epidemie in 1975, die aanzienlijke schade aan de oogst
heeft teweeggebracht. De afwezigheid van de gele roest in dit jaar is dan ook tegenstrijdig
aan de veruvachting, waaruit maar weer blijkt dat ziektevoorspellingen op lange termijn nog
sterk door moeilijk voorspelbare factoren worden bepaald.

Meerpaalinspraak
Harrie Manders, 2" jaarsstudent sociale academie, heeft de afgelopen weken stage gelopen
bij Stichting Welzijn. In deze weken kwam juist de inspraak rond de Meerpaalnota op gang,
waarmee de student zich nauw heeft beziggehouden. Enkele reacties van zijn kant: "er zijn
veel goede en zinvolle suggesties uit de inspraak naar voren gekomen"; "weinig mensen
voelen zich betrokken bij de Meerpaal, gezien de matige opkomst op de inspraakavonden";
"overloop uit verstedelijkte gebieden zal in de toekomst betekenen dat de mensen minder
snel "warm lopen" voor een bepaalde activiteit"; "van de polder gaat wel een charme uit,
maar het is geen Brabant".

16 november 1976 (week 47)

De grenskwestie in de raden van Lelystad en Dronten
Met een 12 - 7 meerderheid heeft de Lelystadse adviesraad deze week besloten tot
verlegging van de grens tussen de gemeente Dronten en de toekomstige gemeente
Lelystad. Het gezamenlijk door DAC van Lelystad en B&W van Dronten opgestelde voorstel
ondervond enige tegenstand van WD en CDA, terwijl PvdA en PPR enigszins ter wille van



een snelle overeenstemming ("het gebied Oostelijk Flevoland is niet gediend met een
grensgeschil al dan niet van lange duur") voor het voorstel stemden.
Alle fracties maakten bij monde van hun voorzitters duidelijk, niet erg ingenomen te zijn met
het losweken van emoties zoals dat in het verleden is gedaan door standsorganisaties en
gemeente Dronten bij bewoners in het onderhavige gebied. "Het vroegtijdig losweken van
emoties betekende in dit geval veel kleinere mogelijkheden voor zakelijke argumenten"
aldus PvdA fractievoorzitter F.H. van der Veen. Ook landdrost Lammers vond het
noodzakelijk de problematiek afstandelijk te bezien. CDA-fractievoorzitter B.S. van der
Weide stelde: "Als alle zaken die tot de gemeentewording van Lelystad moeten leiden op
deze wijze verlopen kan de gemeentewording nog wel enige jaren op zich laten wachten".
WD fractievoorzitter F. Nieuwland: "Wij zijn van mening dat we rekening hebben te houden
met de mogelijkheid dat er vier gemeenten in de polder Flevoland worden ingesteld te weten
Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Het is dan ook onlogisch Dronten nu zodanig te
vergroten met 3300 ha dat deze gemeente een buiten verhouding groot deel van het totale
gebied gaat innemen". Mevrouw Van Hulten (PPR) bekeek de zaken wat meer afstandelijk:
"De hierbij betrokken mensen hebben met Dronten een hoofdzakelijk primaire
maatschappelijke binding: vrouwenvereniging, standsorganisaties, ondenruijs en
lidmaatschap van andere verenigingen. Met de groei van Lelystad -grootwinkelbedrijven,
Agora, ziekenhuis, zwembad, muziekschool en voortgezet onderuuijs zal ook de
aantrekkingskracht groter worden".
De gemeenteraad van Dronten is unaniem akkoord gegaan met het grensvoorstel. De raad

- en met name de fractie van de CCP - had daar grote moeite mee. Er was tenslotte een
schorsing en overleg van de fractievoorzitters voor nodig om tot een unaniem besluit te
komen. Moeilijkste punten waren de in het voorstel gehanteerde criteria om te komen tot
een grenswijziging en de wens van de bewoners van de Zeebiesweg om te worden
ingedeeld bij Dronten. De heer H. van Harten (CCP) noemde het grensakkoord een
principiële zaak. Volgens zijn zeggen had de gemeenteraad van Dronten reeds vroeg
aangedrongen op overleg. "We hebben waardering voor een goed overleg. Het is van groot
belang dat er de wederzijdse wil bestaat om tot overeenstemming te komen. Dat kunnen we,
ook in de toekomst, niet missen". Hij zei verder, dat zijn partij zich had onthouden van enige
beïnvloeding. "We hebben er geen belang bij de bevolking te mobiliseren voor het een noch
voor het ander". Het argument, dat Lelystad over een voldoende groot ommeland moet
kunnen beschikken, sprak hem aanmerkelijk minder aan dan het argument van de
maatschappelijke betrokkenheid. "Dit laatste criterium heeft te maken met het democratisch
recht op medebestuur. Dat democratisch recht is in het geding als de bewoners geen
invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur met betrekking tot de voorzieningen
voor het dagelijks gebruik".

23 en 25 november 1976 (week 48)

Actie tegen afsluiten Groenlandstraat
Nagenoeg alle bewoners van de Groenlandstraat in Dronten hebben hun handtekening
geplaatst onder een brief die zal worden aan het gemeentebestuur en waarin wordt verzocht
de Groenlandstraat niet af te sluiten voor het doorgaande verkeer. De bewoners vrezen dat
de Groenlandstraat na (gedeeltelijke) afsluiting een "doodse straat" gaat worden en
bovendien dat het landbouwverkeer (geparkeerde tractoren die ter reparatie worden
aangeboden aan garagebedrijf Steenbergen) in de straat zal toenemen. Ze vinden dit een
onaanvaardbare situatie. Het verzet van de bewoners tegen afsluiting van de
Groenlandstraat is gekomen na publicaties in de Flevolander twee weken geleden. ln een
artikelwerd melding gemaakt, dat het ontwerp bestemmingsplan Dronten Centrum de
mogelijkheid biedt om de Groenlandstraat voor het doorgaande verkeer af te sluiten.
Voordeel hiervan zou zijn, dat de verkeersring van het centrum duidelijker via de bredere
Oost zou lopen. Niet de Groenlandstraat, maar de Oost zou dan de af- en aanvoerroute naar



het centrum worden. De bewoners van de Groenlandstraat vinden dit argument "vrij ver
gezocht" en zijn dan ook in venreer gekomen.

Landbouw: OGB niet hoger
De drie landbouworganisaties in de lJsselmeerpolders hebben B&W van de gemeente
Dronten verzocht de voorstellen tot verhoging van de onroerend goed belasting (20% voor
gebruikers en 7,5 7o voor zakelijk genothebbenden) terug te nemen en met andere
voorstellen te komen. Zyvragen zich af of er geen oneigenlijk gebruik van de belasting wordt
toegepast. "Ons is gebleken, dan men de financiering van het uitbreiden van voorzieningen
in de dorpen ten laste wil laten komen van de onroerend goed belasting via een drastische
verhoging. Hier is verder sprake van een onevenredige verdeling van de lasten, omdat de
kapitaalintensieve bedrijven het zwaarst belast worden en voorts omdat de lasten op geen
enkele manier in verband staan met de inkomenspositie van deze ondernemingen".

Coöperatieraad: belastingverhoging niet tolerabel
Ook de Coöperatieraad lJsselmeerpolders heeft ernstige bezwaren tegen verhoging van de
onroerend goed belasting. "Dit is over 5 jaar gerekend een verhoging, die alle proporties te
buiten gaat en die in het kader van de nationale prijspolitiek nauwelijks tolerabel is!"

lnspraak
ïijdens de ledenvergadering van het PAK Dronten in "Open Hof" zijn nogal harde noten
gekraakt met betrekking tot de inspraak, zoals die tot nu toe gegeven is in de gemeente
Dronten. Dit naar aanleiding van het instellen van een commissie 'Leefbaarheid'van het
PAK. De taken van deze commissie zijn voorlopig: 1. bekijken of een gemeentelijke
inspraak-/adviescommissie in Dronten ingesteld moet worden en 2. de uitgangspunten van
inspraak toetsen aan de inspraakpraktijken. Bewaakt dient te worden of de inspraak wel
wezenlijke inspraak is, of er geen informatie achtergehouden wordt, of alle
(on)mogelijkheden en consequenties van de plannen bekend gemaakt worden.
Het is tot nu toe niet altijd voor de bewoners duidelijk wie de inspraak organiseert en wie
daarvoor de verantwoordelijkheid heeft. De bevolking wordt heden wel geactiveerd, maar
niet gericht genoeg. De inspraak moet in goede bruikbare banen geleid worden.

30 november - 7 december 1976 (week 49)

Laatste uitgifte landbouwbed rijven
Vandaag zijn voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de inpoldering van de Zuiderzee
twee belangrijke mijlpalen bereikt. De eerste 24 gezinnen namen hun intrek in Almere-
Haven, de eerste woonkern in Zuidelijk Flevoland, en ook vandaag kregen 14 gezinnen
(waarvan drie uit Dronten) het verheugende bericht, dat hen een landbouwbedrijf in Oostelijk
Flevoland werd toegewezen. Het betekende tevens de laatste uitgifte van landbouwbedrijven
in Oostelijk Flevoland. Een vreugdevolle dag voor geheel Flevoland, want ondanks al het
gekrakeel over afbakening van grenzen, valt het op zo'n dag als vandaag niet te ontkennen,
dat de beide Flevolanden veel met elkaar gemeen hebben. Het is nog geen vijftien jaar
geleden, dat Dronten zijn eerste bewoners kreeg en nog geen tien jaar terug werden de
eerste gezinnen in Lelystad begroet. ln nog geen vijftien jaar zijn in Flevoland Dronten (met
Biddinghuizen en Swifterbant), Lelystad en nu Almere-Haven tot ontwikkeling gebracht. Het
is goed op een dag als vandaag deze krachttoer van met name de Rijksdienst voor de
lJsselmeerpolders te signaleren. Want ondanks alle kritiek moet veel waardering worden
opgebracht voor deze dienst, die, rekening houdende met zich snel wijzigende
omstandigheden, toch maar kans heeft gezien de beide Flevolanden een voorspoedige
ontwikkeling te geven.



Tweede win keliersvereniging in Dronten?
"ls het juist dat er in Dronten een nieuwe (tweede) winkeliersvereniging is opgericht en zo ja,
wordt deze dan representatief beschouwd door de gemeente?", aldus vroeg het PAK
raadslid de heer F.D. van Kuik aan het college van B&W tijdens de behandeling van het
agendapunt 'voortgang plannen centrum Dronten'. Wethouder mevrouw Blink deelde mee,
dat bericht is ontvangen dat een aantalwinkeliers zich heeft afgescheiden. "Natuurlijk moet
je met die groep rekening houden, maar we zien ze nog niet als een volwaardig
gesprekspartner", aldus de wethouder. Van de zijde van het bestuur van de Drontense
winkeliersvereniging verklaarde men na afloop van de raadsvergadering aan de krant
desgevraagd, verbaasd te zijn over het bericht, Er was bij het bestuur geen enkele
opzegging van een lid binnengekomen. Slechts in het bestuur had zich een mutatie
voorgedaan.

De Schakel geopend
Er bestond vorige week grote belangstelling voor de opening van de Gereformeerde lagere
school De Schakel aan De Ketting te Dronten. De opening vond overigens plaats in de kerk
De Lichtboei aan De Boeg, maar daarna vertrok het gezelschap genodigden naar de school
om het fraaie gebouw te bezichtigen.

SpoÉ
Meer dan een kwart van de bevolking van de gemeente Dronten is lid van een
sportvereniging. Voeg daarbij het grote aantal recreatieve sportbeoefenaars, dat niet bij en
vereniging is aangesloten, en Dronten blijkt een uiterst sportieve gemeente te zijn. Uit het
Statistisch overzicht van de gemeente blijkt dat per 31 december 1975 van de 16.544
mensen die toen in de gemeente Dronten woonachtig waren er 3586 lid waren van een van
de drie omniverenigingen, terwijl 834 mensen een lidmaatschap hadden van een andere
sportvereniging. Met andere woorden. 26,7 o/o van de inwoners was lid van een
sportvereniging.

7 * 14 december 1976 (week 50)

Bietencampagne
De bietencampagne is nagenoeg afgerond. De meeste kavels liggen er zwart geploegd bij
en slechts hier en daar ontwaren we nog een hoopje bieten. Ongeveer 7o/ovan de totale
oogst wacht nog op transport naar de suikerfabrieken. De campagne is goed verlopen dit
jaar en in telerskringen hoopt men vurig dat Koning Winter nog even wacht met z'n
definitieve intocht.

Welzijnsraad in de gemeente?
Het dagelijks bestuur van de Dronter Gezondheidsraad zal binnenkort met een pakket van
wensen komen, waarbij onder andere de gevolgen van een totale wijziging van de
welzijnsopzet alsmede van de gemeentelijke budgettering worden genoemd. Oorzaak
hiervan is het decentralisatiebeleid van de regering inzake de welzijnszorg, maar met name
de subsidiering van het welzijnswerk en het gezondheidszorgwerk door de gemeenten in
plaats van het rijk. Een en ander houdt onder meer in, dat de gezondheidsraad geleidelijk
aan zal groeien naar een andere samenstelling en naar een welzijnsraad. Het dagelijks
bestuur van de Gezondheidsraad kondigde aan zich hierover al gedachten te gaan vormen.
De heer H.C. van Wenum, lid van de Gezondheidsraad, noemde het "een moeilijke zaak".
"lk denk dat de problematiek levensgroot op u afkomt", zo meende hij.

Studie polderblindheid
Drs. A.H. Wertheim van de Rijksuniversiteit in Groningen voert een wetenschappelijk
onderzoek uit naar de oorzaken van de zogenaamde "polderblindheid". Met dit woord tracht



men aan te geven, dat de lange en vaak kaarsrechte wegen in de polder, hoe overzichtelijk
ze ook mogen zijn, de automobilisten voor verrassingen plaatsen. Door kilometers lang o[
dezelfde, soms niet al te drukke, weg te rijden, verslapt de concentratie en worden
verkeersaanduidingen vaak helemaal niet meer gezien. De heer Wertheim hoopt over
enkele maanden te promoveren op een proefschrift dat de polderblíndheid en de
verkeerssituatie in de polders tot onderwerp heeft.

Dijk Lelystad - Enkhuizen open
ZKH Prins Claus heeft op 14 december de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen officieel open
gesteld voor het verkeer. De verkeersweg op de dijk zal een belangrijke schakel worden
tussen Noord-Holland en het oosten van het land, omdat hij een veel kortere
verkeersverbinding tussen beide gebieden vormt. Aansluitend aan de officiële opening wordt
in Swifterbant de eerste paal geslagen van een bloembollenkwekerij- en -handelsbeOlilt, Oat
vanuit west-Friesland nieuwe mogelijkheden op "het nieuwe land" ziet.

Urgentielijst 1977
De gemeentelijke urgentielijst 1977 bevat totaal 41 objecten. Daarvan zijn er 1S "over blijven
staan" van 1975 en 1976. Voor alle objecten is een budgetruimte beschikbaar van
f.54.000,00 en een eenmalige bijdrage volgens de verfijningsregeling ongewoon
bevolkingsverloop van f.454.000,00.

Talloze boeren afgewezen
Vijftienduizend Nederlanders hebben in de afgelopen 15 jaar gesolliciteerd naar een
landbouwbedrijf in Oostelijk Flevoland. Het grootste deel van deze sollicitaties is afgewezen.
De tegen het einde van de vljftiger jaren drooggevallen polder teltTTT landbouwbeàrijven
(akkerbouw en veeteelt) met een totale oppervlakte van 1200 hectare op een totale
poldergrootte van 54000 hectare (Bron: RlJp).
4kw76x51

16 - 23 december 1976 (week 51)

Ds. Bousak spreekt op de CHLS te Dronten
"Alle blanken zijn zo langzamerhand ongeloofwaardig geworden". Dit zei dominee A. Bousak
vorige week tijdens een bijeenkomst op de CHLS over Zuid-Afrika. "Het wordt tijd, dat een
revolutie de huidige scheve verhoudingen in Zuid-Afrika zal rechttrekken". En onder revolutie
verstaat ds. Bousak geen gewelddadige, want volgens hem is er al genoeg onnodig geweld
in deze wereld. "Pas als er geen enkele kans op verbetering zal zijn, dan bèstaat er een
mogelijkheid , dat er wordt overgegaan tot een gewelddadige revolutie".

Gemeentelijke bijdrage voor "Kijk ln',
Tijdens de open avond van Stichting Welzijn is uitgebreid gesproken over de gemeentelijke
bijdrage aan de gemeentegids "Kijk ln". Door zowel de Stichting als door de aànwezigen
werd het boekwerkje als een onmisbare gids voor (nieuwe) inwóners gezien. Een standpunt
dat wordt onderschreven door het college van B&W. Nochtans hebben B&W in de
urgentielijst 1977 slechts f .4250,00 uitgetrokken voor "Kijk ln". Door de Stichting was
middels een brief aan de gemeente verzocht om subsidie van de totale kosten,)ilnde
f.8500,00. De Stichting vindt dit noodzakelijk wil de gids upto-date blijven. De open avond
werd bijgewoond door zo'n 60 mensen waaronder raadsleden en wetÀouders.

Vol kstuinen Swifterbant
Door de sterk stijgende groenteprijzen van het afgelopen jaar is in Swifterbant een grote
vraag ontstaan naar volkstuinen. Voorzitter Timmer vertelde de leden der vereniging Oat er
op het ogenblik door grondgebrek geen tuinen meer over zijn, maar dat er in de naOile



toekomst hopelijk een uitbreiding van het tuinencomplex mogelijk is. Hij stelde voorts dat
ondanks de droogte er toch nog genoeg groenten van de tuinen is afgehaald.

SRV-wagens
Een gesprek over de komst van twee rijdende SRV-winkelwagens in Dronten heeft er toe
geleid, dat deze winkels in principe kunnen komen. De wagens zijn bestemd voor de
buitenwÍjken en mogen niet in een bepaalde straal van het centrum komen. Er wordt nog
gezocht naar bedrijfsruimte voor beide wagens.

Groepsbouw in Fazant
Voor de groepsbouw in het plan De Fazant hebben zich drie groepen aangemeld. Dat bracht
het probleem met zich mee hoe deze groepen te betrekken bij de gevorderde ontwikkeling
van de Fazant. Het gemeentebestuur heeft besloten dat deze groepen wel bij het plan
betrokken dienen te worden. Men wil nu een deskundige vertegenwoordiger van de groepen
toelaten tot de projectgroep, die het plan voor de Fazant ontwikkelt.

Reconstructie De Noord, De Helling en de Werfstraat
B&W van Dronten stellen de raad voor een krediet van f.136.000,00 beschikbaar te stellen
om over te gaan tot reconstructie van de wegsplitsing De Helling -De Noord -Werfstraat. Om
tot oplossing van de problematiek op de kruising te komen wordt een aantal maatregelen
voorgesteld. Als proef voor de periode van een jaar wil men de hoofdrijbaan van De Noord
tussen De Oeverloper en de Werfstraat sluiten voor vrachtverkeer middels een
verkeersbesluit. De Noord blijft toegankelijk voor de lijnbussen; ten behoeve van de
halteplaatsen zullen doelmatige uitvoegstroken worden aangelegd. Bij de halteplaats aan de
oostzijde van De Noord zal een abri worden geplaatst; de exacte plek en de keuze van de
abri zal worden bepaald in overleg met de direct omwonenden. Van het aanvankelijke
voornemen om De Noord te asfalteren wordt om meerdere redenen afgezien. Het gedeelte
van de Werfstraat tussen de kruising en Het Tussendek zal enigszins verbreed worden.

28 en 30 december 1976 (week 52)

Raad Dronten achter Meerpaalnota
De gemeenteraad van Dronten heeft zich vorige week in grote lijnen achter de beleidsnota
van De Meerpaal gesteld. Nagenoeg alle fracties hadden weinig moeite met het voorstel,
doch de financiële aspecten van de zaak wilde de raad graag nader onder de loep nemen.
De heer H.van Harten (CCP) vroeg zich af of de nota goede oplossingen aangeeft voor het
Meerpaalprobleem. "De centrale vraag is of de problemen nu zijn opgelost. lkzelf ben er niet
van overtuigd dat de nota een goed functioneren van de Meerpaal veilig stelt". De heer F.D.
van Kuik (PvdA) . "Uitgangspunt van het totale beleid moet zijn de stelling, dat de Meerpaal
er in de allereerste plaats is voor de plaatselijke bevolking". De heer A. Kadijk
(Gereformeerde Concentratie) sprak zijn waardering uít over de nota. Wel drong hij er op
aan de Meerpaal op zondag voor commerciële activiteiten te sluiten, dit met het oog op de
zondagsrust, vooral voor het Meerpaalpersoneel. Voor de heer S.K. Westerdijk (WD) bleef
het een open vraag, of er praktisch iets verandert. "De bevolking voelt zich te weinig
betrokken bij de Meerpaal. Een zeker beleid spreekt wel uit de nota, maar het verschil
tussen inkomsten en uitgaven van f.320.000,00 is en blijft voor ons een onaanvaardbare
zaak".
Burgemeester Van Veldhuizen toonde zich in eerste instantie teleurgesteld over de reacties
vanuit de raad. "Over zaken als het inschakelen van SSKW en het goed functioneren van de
horecafunctie in de Meerpaal heb ik weinig gehoord. U koppelt het beleid nog teveel aan de
financiën vast, maar daarover kunt u in een later stadium beslissen". Zich richtend tot de
CCP: "Hoe zullen wij bewijzen dat het beleid goed is, als u niet zegt of dit zo is. Toegegeven,
de huidige dorpshuisfunctie van de Meerpaal is niet goed. Dat zal beter gaan als de raad het



door college en meerpaalbestuur opgestelde beleid ondersteunt. Wij zijn er van overtuigd
dat we met dit beleid een stap in de goede richting hebben gezet. Er zijn fouten gemaakt. Er
is roofbouw op het personeel gepleegd. De vakbonden hebben hierover bij ons geklaagd. lk
beloof u dat zulks niet weer zal voorkomen. We beginnen met een nieuw elan, een nieuw
bestuur en nieuw beleid", aldus de burgervader.

Verkeer op de Oeverloper
Langzaam verkeer toelaten op de Oeverloper, ja of nee? Dat was de hamvraag in de
discussie, die de gemeenteraad voerde over de te treffen verkeersmaatregelen aan de
Oeverloper. Besloten werd uiteindelijk om het langzaam verkeer wel toe te laten. Een
amendement van de WD om dit verkeer te weren werd met 10 tegen 3 stemmen van tafel
geveegd. Een amendement van de PvdA om een inhaalverbod in te stellen op de
Oeverloper stuitte eveneens op tegenstand: 11 stemmen tegen en 2 voor. "Wij moeten het
verkeer dwingen om de snelheid op deze weg te temperen.
Langzaam verkeer heeft een temperende werking, dus stellen wij voor om het langzaam
verkeer toe te laten en om een inhaalverbod in te stellen", aldus de heer C. Goedkoop, die
overigens wel met de grote lijnen van het raadsvoorstel kon instemmen. Volgens mevrouw
Dudink (WD) is het een dubbele of dubieuze zaak of het bedoelde traject veiliger wordt met
of zonder langzaam verkeer.
ln het college van B&W waren de meningen eveneens verdeeld; wethouder mevrouw Blink
vond niet toelaten van trekkers etc verstandiger; de rest van het college was de mening
toegedaan dat langzaam verkeer voorlopig toegelaten moet worden.


