Informatieve najaarsvergadering Dorpsbelangen goed bezocht
Woensdagavond 8 november 2017 vond de jaarlijkse najaarsvergadering van Dorpsbelangen
Biddinghuizen plaats, toegankelijk voor alle inwoners van het dorp. Het bestuur was blij met deze grote
opkomst van zo’n 70 personen voor de vergadering die dit jaar anders was ingevuld. Voor deze
najaarsvergadering had het bestuur diverse gastsprekers gevraagd om de aanwezigen te informeren over
actuele onderwerpen die van belang zijn voor ons dorp.
Voorzitter van Dorpsbelangen Biddinghuizen Willem Feiken opende de vergadering om 20.00 uur
door iedereen welkom te heten. In het bijzonder wethouder Peter van Bergen, teammanager Groen
Technisch Beheer Jouke de Jong, wijkagent Jaap Glastra en de gastsprekers van de avond.
Als bestuurlijke mededeling geeft Willem Feiken aan dat het bestuur nog op zoek is naar nieuwe
bestuursleden.
Samen actief | Mirjam Voerman-Spruijt, Gemeente Dronten
Samen Actief (voorheen Wijk- en buurtbeheer) valt onder het sociaal domein van de gemeente en heeft
als kerngedachte een actief burgerschap te stimuleren en te faciliteren. In 2017 is dit nieuwe team gestart
en de focus ligt op het faciliteren van de ideeën van de burgers in plaats van ‘bovenaf’ te organiseren.
‘De gemeente doet de basis en de inwoners leveren de plus. Belangrijke onderdelen hierin zijn
burgerparticipatie, bewonersbudgetten, burgerinitiatieven en buurtwandelingen. Deze bieden ruimte
voor de eigen ideeën en initiatieven van de bewoners. Dit kan zijn voor in de wijk, voor een ander of
anderen of het hele dorp. Deze ingebrachte ideeën willen wij gezamenlijk met onze partners oppakken
en helpen bij de uitvoering. Het vergroot de saamhorigheid en zorgt voor verbeterde leefomgeving’,
aldus Mirjam Voerman-Spruijt. Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn de zogenaamde hanging baskets,
de ontwikkeling van een Calisthenicspark in het Noaberpark, kerstboomactie, straatfeesten,
opruimacties en de Jongeren Ontmoetings Plaats. Meer informatie kunt u vinden op Facebook of via
mail samenactief@dronten.nl.
Wat betreft de ontwikkelingen rondom de Graafschap. De verkoop komt nu redelijk goed op gang,
met opvallend veel instroom van buiten de gemeente Dronten. Op dit moment zijn er 44 woningen
opgeleverd en bewoond. Er zijn 5 woningen in aanbouw en bijna 30 woningen in de verkoop. En 53
woningen, waarvan 19 appartementen zijn in ontwikkeling! Het lijkt erop dat de Graafschap in de lift
zit, met mooie vooruitzichten.

Huidige status dossier Vlieg Op/vliegveld Lelystad | Frank Pels
Frank Pels, van de actiegroep Vlieg Op en al sinds 2003 actief met het onderwerp, praat de vergadering
bij over de huidige status van de ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad met behulp van een
interessante presentatie. ‘Het luchthavenbesluit ligt er sinds 2015, dus daar veranderen we niks meer
aan. De luchthaven komt er dus’, vertelt Frank Pels. De vlieghoogtes zijn recentelijk bekend geworden.
Doordat vliegtuigen onder het verkeer van Schiphol moeten blijven, wordt er bijna tot de Duitse grens
gevlogen op een hoogte van rond de 1800 meter. In de presentatie werden met een kaartjes en
afbeeldingen de gevolgen voor Biddinghuizen duidelijk gemaakt. Aan het betrokken partijen zijn wel
enkele alternatieven gepresenteerd, bijvoorbeeld een versie waarbij de vliegtuigen eerder afbuigen en
Flevoland verlaten. Kijk voor meer informatie op www.geenvliegroutesbhz.nl.
Windplan Groen | Wim Luijkx
In juli 2016 is het Regioplan Windenergie vastgesteld door de provincie Flevoland en gemeenten
Lelystad, Dronten en Zeewolde. Het doel van het regioplan: saneren, opschalen en nieuwe
lijnopstellingen in plaatsingszones van windmolens en daardoor een mooier landschap, duurzamere
energiehuishouding en sterkere economie.
‘Het Regioplan deelt de provincie op in deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied maken
samen één plan dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan. Winplan Groen wordt het plan
voor projectgebied Oost, het oostelijke deel van de provincie, in de gemeente Dronten en een klein
deel Lelystad. De verschillende initiatiefnemers werken samen in de organisatie Windkoepel Groen’,
aldus Wim Luijkx. Ook financiele participatie voor de omgeving is een onderdeel van het windplan.
Dat houdt in dat inwoners en ondernemers van de kernen en van het buitengebied van Dronten en
Lelystad kunnen financieel participeren en er komt een gebiedsgebonden bijdrage voor
kwaliteitsverbetering van de samenleving en omgeving. Meer informatie over dit project kunt u vinden
op www.windplangroen.nl.
Gouden IJsvogel; uitgereikt aan Henk Stegeman
Henk is genomineerd op initiatief van BAS Tennis en met behulp van zijn kinderen Herman en Conny
ontving het bestuur een prachtige nominatietekst. Het bestuur van Dorpsbelangen was het volledig eens
met de nominatie en daarmee is Henk de zestiende bezitter van dit erespeldje.
‘Deze man heeft een pluim verdiend van iedereen in zijn omgeving. Fijn dat er mensen in
Biddinghuizen wonen die niet alleen voor zichzelf, maar ook oog hebben voor anderen. Hij beleeft er
ook zelf veel plezier aan en geeft invulling aan zijn leven, zeker nu zijn vrouw er niet meer is’, aldus een
quote uit de nominatietekst.
De lijst van Henk zijn vrijwilligerswerk is lang. Hij heeft diverse functies gehad bij diverse verenigingen
in Biddinghuizen. Zo is hij bij de Klaverjasvereniging bestuurslid en voorzitter geweest. Bij de
voetbalvereniging BAS was hij leider van het eerste elftal en betrokken bij veel klussen als klusjesman.
Hij is coördinator geweest van de entreekaart-verkoop bij de cross. Vijf jaar lang was hij lid van de
liturgiegroep van de katholieke kerk en heeft ook daar allerlei klusjes uitgevoerd. Bij BAS Tennis heeft
hij zich bezig gehouden met onder andere racket trekken, is nu nog chef seniorentennis en heeft hij veel
activiteiten en zorgtaken gedaan. En ook in zijn straat staat hij bekend als actief en betrokken. Verder is
hij lid geweest van de onderhoudsteams bij de schaatsvereniging en visvereniging. Kortom, een
waardige ontvanger van het erespeldje als blijk van waardering voor zijn vrijwillige inzet voor het
dorp.

Rondvraag
Enkele aanwezigen hadden wat opmerkingen of vragen over onderhoud of civiel technische
veranderingen. Deze konden ter plekke worden beantwoord door andere aanwezigen van de
gemeente. Onder andere over de nieuwe drempels op de Baan, dit zijn verkeerde drempels en te hoog.
Dit gaat nog weer worden aangepast.
Er werd een vraag gesteld over de huidige stand van zaken wat betreft het zwembad. Helaas is dit
ietwat vastgeroest. Er wordt gewacht op bepaalde documenten van andere partijen, wat hopelijk
nieuwe perspectieven biedt en kan er in het nieuwe jaar andere ontwikkelingen of nieuws worden
gebracht.
Afsluiting
In maart 2018 doet Biddinghuizen weer mee aan NL-Doet. De projecten zijn nog niet helemaal
duidelijk, het bestuur hoopt op veel vrijwilligers om wat opknapwerkzaamheden in het dorp uit te
voeren. Voorzitter Willem Feiken bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar komst naar de vergadering
en sluit daarmee de jaarlijkse najaarsvergadering van Dorpsbelangen Biddinghuizen.
Meer informatie over Dorpsbelangen Biddinghuizen is te vinden op www.dorpsbelangen.net en
Dorpsbelangen is te volgen op Facebook voor updates en nieuwtjes (@BiddinghuizenDorpsbelangen)

