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Beste lezer, 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2014. We kunnen tevreden op 

2013 terugkijken. Regelmatig is in de media aandacht aan ons be-

steed. Voor ons is dat van belang, want onbekend maakt onbe-

mind. We zijn in Dronten een begrip aan het worden, maar we zijn 

het nog niet. Ook u kunt daar een steentje aan bijdragen door in 

uw vrienden- en kennissenkring over ons te spreken.  

Vorig jaar is onze naam regelmatig gevallen in verband met de pio-

niersbarak. De gemeenteraad heeft unaniem een voorlopig ‘ja’ ge-

geven. We zijn er dus nog niet. Er moet nog heel wat werk verzet 

worden. Meer steun uit de bevolking, dus meer donateurs kan de 

realisatie bevorderen. Ook daar kunt u een  rol in spelen.  

Op de afgelopen donateursavond, die overigens zeer goed bezocht 

werd, hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Jan Rie-

mens en penningmeester Fred Janknegt.  Jan is opgevolgd door 

Frits Schmidt en Tjerk Swijnenburg is onze nieuwe penningmees-

ter. Bovendien werd het bestuur versterkt door Kees Hermus, die  

vice-voorzitter is geworden en door Frans van Gennep als verte-

genwoordiger van Swifterbant. 

Onze nieuwe uitgave Pionierend Ondernemen Ondernemend Pionieren 

deel 2 heeft een vliegende start gemaakt. Van de oplage is bijna 

driekwart verkocht. Deel 1 is helemaal uitverkocht. We hebben 

begrepen dat er nog steeds vraag naar is. Een derde druk is echter 

kostbaar en alleen verantwoord bij een groot aantal potentiële ko-

pers. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dat bij het secreta-

riaat aangeven. We zullen dan na inventarisatie besluiten of er    

een derde druk komt. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen door de interviewgroep gestart 

voor de uitgave van 2014. Het onderwerp is cultuur in relatie tot 

Onze nieuwe publicatie 
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vrije tijdsbesteding in de opbouwfase van onze gemeente. We zijn in 

dat kader nog op zoek naar interviewers. Lijkt u dit leuk dan kunt u 

zich  via deze link aanmelden. 

Kortom, u kunt uit het bovenstaande wel afleiden dat ook 2014 voor 

de ‘stichting’ weer een levendig jaar zal worden. 

 

Namens het bestuur, 

Frits Schmidt. 

 

Swifterbant op de teken-

tafel 

 

Hiernaast ziet u een kaartje van Swif-

terbant. Zo had in 1963 het dorp 

volgens de stedenbouwkundigen er-

uit moeten komen te zien. Men re-

kende toen op een bevolking van 

800 mensen. 

De ontwerper is bij het tekenen  van 

een visgraatpatroon uitgegaan.  

Opmerkelijk is het intekenen van 

een ijsbaan, de situering van het in-

dustriegebied en de planning van een 

begraafplaats. 

Het op de schets aangegeven winkelcentrum, kerkcentrum, een garage en 

horecagelegenheid zijn alle volgens plan gerealiseerd.  

 

Vijftig jaar Biddinghuizen 

 

Het zal u niet ontgaan zijn. Vorig jaar heb-

ben Biddinghuizen en Swifterbant hun vijf-

tigjarig bestaan gevierd. In Swifterbant is ter 

gelegenheid hiervan een mooi boek uitgeko-

men. In Biddinghuizen heeft men gekozen 

voor een fraaie DVD. Voor wie nog eens 

een halve eeuw wil terugkijken biedt deze 

heel veel verhaalstof en kijkplezier. 

Nieuw!!!! 

 

Facebook 

 

Dit jaar denken wij zes 
nieuwsbrieven uit te gaan 
geven. 

Tussendoor hebben wij ook 
regelmatig iets te melden.  
We doen dat via 
faceboek. Een vast item is 
inmiddels: Dronten Toen.  
Daarin wordt achtergrond- 
informatie gegeven van één 
of meerdere items van de 
door Lucy Knot verzorgde 
rubriek in de Flevopost.  
 

Nieuwsgierig geworden! 
Klik op het onderstaand 
symbool 

 

Volg ons ook op 

facebook 
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Donateurs 

De activiteiten van 

onze stichting 

worden mogelijk  

gemaakt door onze  

donateurs.  

Voor minimaal 

€16.50 steunt u ons 

en kunt u profiteren 

van vele voordelen.  

Donateur worden ? 

Klik hier  

of gebruik aan-

meldingsformulier 

 

Het politiebureau  

 

Aan de Schans stond eens het politiebureau van Dronten. De groei van de 

gemeente maakte een ruimer onderkomen noodzakelijk. Niet de 

criminaliteitsbestrijding maakte de bouw ervan noodzakelijk, maar 

het verkeer. Ondanks de beperkte verkeersdrukte werd de ge-

meente  regelmatig opgeschrikt door een ernstig verkeersongeval. 

Het woord ‘polderblindheid’ viel dan al snel. De grote leegte bracht 

onoplettendheid met zich mee. De ‘automatische piloot’, de rechte 

wegen en de onopvallende kruisingen deden menigmaal hun ver-

woestend werk.   

Met name de afslag richting Elburg bleek een gevaarlijk punt te zijn. 

Door wegen en kruisingen te verleggen, werd geprobeerd overzicht 

te creëren.    

Soms is in het landschap nog iets van die vroegere situatie te herken-

nen. Zo is het traject vanaf het centrum richting de weg naar Elburg ter 

hoogte van de Opelgarage omgebogen. De oude weg, die in het ver-

lengde van De Oost lag, ligt er nog steeds, maar wordt niet meer voor 

doorgaand verkeer gebruikt.   

Ook tegenover de afslag naar Elburg is aan de dorpszijde nog een deel 

van de hier vroeger liggende kruising te herkennen.   

Een ander gevaarlijk punt bleek de  afslag naar Biddinghuizen te zijn. Aan  

deze kruising waar de weg Swifterbant– Biddinghuizen die  naar Dronten 

kruist, hebben vele aanrijdingen plaatsgevonden. Ingrijpende verkeersver-

beteringen hebben uiteindelijk hier tot meer veiligheid geleid.   

Verdwenen 

Eén van die voordelen is  het  kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van ge-     luidsfragmenten en de toegang krijgen tot 
‘specials’. Eén zo’n ‘special’ zal dit jaar over De Zeskamp gaan. 

 

Al deze extra’s zullen alleen voor donateurs toegankelijk  zijn. In hun nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opge-
nomen.  
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Openbaar bestuur 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

In de beginfase was Dronten nog geen gemeente. Er vonden toen ook nog 

geen verkiezingen plaats. De landdrost had het toen voor het zeggen. Hij 

werd bijgestaan door een Commissie van Advies. De leden ervan werden 

aangewezen. De eerste commissie dateerde van 1955. De laatste van 1964-

1966. In deze periode zijn er drie geweest. Dokter Bekius heeft van alle deel 

uit gemaakt.   

In 1965 vonden voor het eerst openbare verkiezingen voor de adviesraad 

plaats. Er waren toen 13 zetels te vergeven. Vijf gingen er naar de combi-

natie ARP-CHU, drie naar de PvdA, drie  naar de KVP en twee naar de 

VVD. Anders dan de gemeenteraad hadden de leden slechts adviesrecht. De 

landdrost besliste. 

Het leek ons wel eens aardig 

om dit jaar wat oude adverten-

ties op te nemen. 

Hierbij de eerste van de firma 

Van Olst. In het boek Pionierend 

Ondernemen, Ondernemend Pi-

onieren, deel 2 wordt het bedrijf 

uitvoerig beschreven. 

Donateur 
worden?  

Klik hier voor het aanmeld-ingsformulier 
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