Najaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen 2018
Woensdagavond 7 november 2018 vond de jaarlijkse najaarsvergadering van Dorpsbelangen
Biddinghuizen plaats in het Koetshuis, toegankelijk voor alle inwoners van het dorp.
Voorzitter van Dorpsbelangen Biddinghuizen Willem Feiken opende de vergadering om 20.00
uur door iedereen welkom te heten. In het bijzonder onze gastsprekers van de avond: Erik
Bosman van Donker Groen, Mirjam Voerman-Spruijt van de gemeente Dronten, Nico
Vollebregt en Trudy Stoker van Samenloop voor Hoop. De vergadering werd bezocht door
ongeveer 25 personen.
Mededelingen
Het plan was om de najaarsvergadering altijd op de eerste woensdag van november te
plannen. Echter valt dat samen met Dankdag. We gaan daar een andere dag voor plannen.
Waarschijnlijk wordt het de week ervoor of erna.
Vanuit de politiek gemeente Dronten was Trudy Stoker de enige die in de gelegenheid was op
deze avond aanwezig te zijn. Irene Korting, wethouder en onze vaste contactpersoon, was
helaas niet in de gelegenheid. Haar ondersteuner Maruschka Brouwer was wel aanwezig.
We zijn blij te kunnen meedelen weer een nieuw bestuurslid in ons midden te hebben,
namelijk Wilma de Vries. Helaas moeten we afscheid nemen van ons bestuurslid Richard
Bossenbroek. Na bijna 2 jaar in ons bestuur te hebben gezeten heeft Richard besloten ermee te
stoppen in verband met zijn verhuizing naar een andere woonplaats. We hebben Richard
leren kennen als een kundig welbespraakte man die veel zaken uitpluist. Richard heeft onze
contacten met de politiek in Dronten op de kaart gezet en we hopen dat na het vertrek van
Richard voort te kunnen zetten. We zullen hem missen als bestuurslid en waarderen het zeer
dat hij nog wel onze werkgroep ‘Zwembad’ wil blijven versterken.
Resultaten/vorderingen zwembad
Voor onze werkgroep ‘Zwembad’ is een student aan het werk geweest en hij heeft een
onderzoeksrapport opgesteld. Uit het voorlopige rapport bleek dat ons ideaalplaatje
(zwembad in combinatie met zorg) helaas niet haalbaar is. Wel heeft het rapport ons veel
inzicht verschaft en hebben we toch een plan kunnen opstellen waarin behoeften van de
Biddinghuizenaren n.a.v. de enquêtes zijn opgenomen. O.a. verbetering van het sanitair, alles
gelijkvloers, speelplezier, toegang zwembad voor ouderen, peuterbad, energie-maatregelen.
Hiervoor is een bedrag nodig van ca. EUR 900.000,00. We zijn in gesprek met Ton van
Amerongen echter zijn financieel nog niet rond. Er is een aanvraag ingediend bij Fonds
Leefbaarheid, echter we horen pas in het voorjaar of dit gehonoreerd wordt. De gemeente
hoopt met een investering het exploitatietekort van het zwembad terug te kunnen dringen. Er
ligt nu een plan op tafel en we blijven hierover in gesprek met de politiek. Al met al betekent

dit voor het komende zwemseizoen dat we het nog moeten doen met de oude situatie. We
moeten nog even geduld hebben.
Opmerking uit het publiek: Bij Stichting Onder Dak Dronten kan adviezen worden
ingewonnen m.b.t. tot het toegankelijk maken van het zwembad voor gehandicapten.
Dorpsbelangen zal contact opnemen.
Donker Groen
Erik Bosman, projectleider van de firma Donker Groen, heeft ons deze avond een inkijk
gegeven in het onderhoud van het groen in Biddinghuizen. De firma Donker Groen is een
landelijk werkend groenbedrijf en werken ook in opdracht van de gemeente Dronten. Er
wordt gewerkt conform een ‘beeldbestek’. Dit houdt in dat het onderhoud aan het groen aan
een bepaalde norm moet voldoen, indien dat niet het geval is volgt er een boete voor de
firma Donker Groen. Het onderhoud is verdeeld in niveau’s. Het centrum valt onder niveau A
en de wijken en het industrieterrein onder niveau B. Niveau A is schoner dan niveau B. De
firma Donker Groen is er een voorstander van om korte lijnen te onderhouden met de
bewoners om hun werk goed uit te kunnen voeren. Zij fungeren ook als oren en ogen voor
de gemeente Dronten. Schades, klachten e.d. kunnen zij rechtstreeks melden bij de gemeente.
Donker Groen beveelt graag aan om hun medewerkers rechtstreeks aan te schieten mocht er
iets zijn. Er wordt aan gedacht om een ideeënbus te plaatsen in Biddinghuizen. Uiteraard kan
er ook gebeld of gemaild worden naar Donker Groen. De gegevens zijn te vinden op de
website van Donker Groen. Verder kan Donker Groen ook ondersteunende rol verlenen bij
acties zoals NL-Doet, Boomplantdag of buurten die bijvoorbeeld een speelplek willen
veranderen of een hondenuitlaatplek willen. Dorpsbelangen zal contact opnemen inzake een
NL-Doet project zwembad snoeiwerk.
Antwoord op vragen uit het publiek:
-Er is glasvezel aangelegd op het industrieterrein. Één kant van de weg is gerooid en wordt
opnieuw aangeplant en de andere kant van de weg wordt gesnoeid.
-Rol Donker Groen t.a.v. verkeersveiligheid in Biddinghuizen is dat zij ervoor moeten zorgen
dat de uitzichthoeken op niveau zijn. Indien dit niet het geval is kan men dat na constatering
ook melden bij Donker Groen.
-Hoe worden de soorten beplanting bepaald. Biddinghuizen vergroent, er zijn weinig
bloemen te zien terwijl de bijen het al moeilijk hebben. Dit zou een voorbeeld voor de
ideeënbus kunnen zijn om ergens een bloemenveld aan te planten.
-Compliment voor het Scoutingpad. Ziet er weer mooi en netjes uit.
-Tussen de struiken van de vlindertuin in Biddinghuizen staat veel onkruid. De struiken waar
de vlinders op af komen worden overwoekerd door onkruid waardoor er juist minder
vlinders en rupsen komen. Zou dit opgelost kunnen worden door het onderhoud in bepaalde
wijken en/of gemeentetuinen op te schalen naar niveau A ?
-Op de Gerstehof staan ook 2 vlinderstruiken. Eigenlijk moeten deze ieder jaar gesnoeid
worden. Dit blijkt al 4 jaren niet te zijn gebeurd. Nabijgelegen bewoner houdt dit nu zelf bij.
Indien omwonenden zelf zaken bijhouden kan het afval wel door Donker Groen worden
opgehaald. Zo ook bijvoorbeeld het afval dat wordt omgeschoffeld maar blijft liggen en dan
weer vastgroeit. Dit mag men bij elkaar harken zodat Donker Groen het kan ophalen.
Gemeente Dronten
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. Samen Actief is altijd op zoek naar bewoners
met ideeën. Er zijn inmiddels al 91 initiatieven aangevraagd. Variërend van een buurt bbq,
buurtpleintje tot het calesthenicspark. Meer informatie kunt u vinden op Facebook of via mail
samenactief@dronten.nl.

Verlichting|Wat betreft verdere plannen gemeente Dronten voor Biddinghuizen staat er qua
verlichting het komende jaar niets te verwachten. Deze zijn allemaal vervangen in 2017/2018.
De nieuwe led-verlichting en armaturen hebben geleid tot meer energiebesparing en meer
sfeer en vergroting van de sociale veiligheid. Opmerking uit het publiek; trottoirs zijn donker
omdat de verlichting op de weg is gericht en niet op het trottoir. Verminder gevoel veiligheid.
Speelplaatsen|In juni 2018 is een nieuw speelruimteplan vastgesteld. Dit plan is opgesteld met
inbreng van bewoners, professionals, kinderen en scholen. Visie: Kinderen/volwassenen
verleiden tot samen buiten bewegen. Middels sport, spel, ontmoeting spelen ervaren.
Groen onderhoud| Rooien staat gepland in September/Oktober. Onkruid wordt voortaan
mechanisch bestreden. Dit mag niet meer met gif. Nieuwe aanplant gebeurd altijd in maart
rond boomfeestdag.
De Graafschap|Wat betreft de ontwikkelingen rondom de Graafschap. Mooie vooruitzichten
voor de Graafschap en kan nu ook verder gewerkt worden aan de infrastructuur.
Renovatie Plein|De gemeente Dronten stelt momenteel een Retailvisie op. In deze visie wordt
gekeken naar de dorpskernen van Dronten, Swifterbant en ook Biddinghuizen. Ook de
renovatie van het Plein valt hieronder. Één van de aandachtspunten is om de verbinding
tussen inwoners te versterken.
Honden| Oproepje om alle tips en ideeën hierover door te geven aan Mirjam Voerman
Spruijt via samenactief@dronten.nl. Uit het publiek werd al een idee geopperd voor meer
prullenbakken. Op plaatsen waar geen prullenbakken zijn, gooit men de zakjes in de bomen.
Na de pauze gaat de vergadering verder.
Samenloop voor Hoop
Nico Vollebregt is de voorzitter en Trudy Stoker verzorgt PR van de Samenloop voor Hoop
Dronten. Komend jaar de 4e editie in Dronten op 25 en 26 mei 2019 op het Meerpaalplein.
Samenloop voor Hoop is een initiatief van KWF om 24 uur lang rondjes om het
Meerpaalplein te wandelen. Iedereen kan er aan meedoen. Er zijn mensen die individueel
lopen maar ook in teamverband en bijvoorbeeld met je bedrijf is mogelijk om te lopen. Regel
is dat er minimaal 2 mensen uit je team op de baan moeten zijn. Er is ook een
sponsorcommissie die de bedrijven langsgaat. Bedrijven kunnen sponsoren in geld maar in
goederen is ook mogelijk. Tijdens deze 24 uur zijn er 3 ceremonies. De openingsceremonie
waarbij de eregasten als vips worden verwend. Casusceremonie rond 22.30 uur. Dit is een
emotioneel moment met kaarsen en een minuut stilte en tot slot de sluitingsceremonie op
zondagmiddag 14.00 uur. Dan wordt het leven gevierd met muziek en om 14.45 uur wordt
het slotbedrag bekend gemaakt. Zie ook website voor meer informatie :
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/flevoland/dronten
Hopen op een mooi en waardig weekend met veel deelnemers zodat er weer een mooi
bedrag bij elkaar gelopen kan worden. Vorige editie was de eindstand EUR 85.000,00.
Opmerking uit publiek: 2x aan meegedaan en is een fantastisch evenement.
Gouden IJsvogel
Normaalgesproken wordt de Gouden IJsvogel uitgereikt tijdens de najaarsvergadering. Echter
was dat dit jaar al gebeurd tijdens het Op Dreef festival in het voorjaar al gebeurd. De
Gouden IJsvogel is toen uigereikt aan de heer Tietema. Als markante en bekende

Biddinghuizenaar en na zijn deelname aan het SBS6-programma De wereld volgens 80-jarigen
heeft Egbert Biddinghuizen op de kaart gezet met zijn positieve instelling, charme en humor.
De heer Tietema was aanwezig bij deze najaarsvergadering en vond het heel leuk dat hij de
Gouden IJsvogel destijds heeft gekregen en wilde ons daar nog hartelijk voor bedanken.
Rondvraag
- Bij de mededelingen vergeten te melden. Bestuursleden van Dorpsbelangen zijn
voortaan bij evenementen herkenbaar aan wit shirt met Dorpsbelangen-logo en
lichtblauw jasje.
- MFG2- stand van zaken – Op dit moment even in een vacuüm. Aanbesteding is
uitgezet en termijn is gesloten. 2 reacties en prijzen worden nu vergeleken. Daarna
kunnen we weer vervolgstap zetten. Eerst volgt er nog een informatieavond in de
kerk. Afspraak is dat eerst de leden van de kerk worden geïnformeerd en daarna treedt
de stichting pas naar buiten met informatie naar rest van het dorp. Het is een langdurig
proces. Er is geen einddatum omdat iedereen nog onderdak is, hebben wel haast
echter moeten toch zorgvuldig alle processen af.
- Windplan Groen – Op 28 november is een avond gepland in de Voorhof. Willen
graag boodschap meegeven “Laat je informeren”. Dorpsbelangen is gesprekspartner
binnen het plan. Willen voor het dorp vergoeding krijgen voor de overlast die we
ervan gaan krijgen. Molens komen vrij dicht bij het dorp te staan. We willen gaan
voor een constructieve oplossing en dat we er zelf als dorp beter van worden.
- Vliegtuigen lijken een andere route te vliegen dan voorheen. Dorpsbelangen gevoel
dat sinds dhr. Aalders is geweest dit wordt gedaan om het geluid wat op te krikken om
straks het geluidsniveau mee te laten vallen. Het is echter nog geen gelopen race. 2023
wordt een belangrijk jaar. In dat jaar wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld en dan
wil Vliegop zich er hard voor maken dat ze boven Biddinghuizen eerder gaan stijgen.
- Inloophuis De Kans maakt zich zorgen als het gebouw plat gaat zodra MFG2 klaar is.
Er komt hoe dan ook een plek voor De Kans. Zowel Gert Jan van Tilburg van het
wijkteam als het bestuur van Dorpsbelangen zijn hierover regelmatig in gesprek met de
verantwoordelijke wethouder. De gemeente is er sowieso van overtuigd dat de Kans
moet blijven, dat hebben ze al bewezen. Nieuw burgemeester is voorstander van
participatie, dus zou men het de bewoners ook mogelijk moeten maken te kunnen
participeren door in dit geval een ruimte/gebouw beschikbaar te stellen. Misschien kan
er iets gebouwd worden op een stuk grond aan de Havenweg ? Misschien er iets
mogelijk via Leaderproject. De Basisz omdat er niet voldoende middelen zijn om
leer/werk bedrijf te blijven. Om alleen een winkel te blijven is niet het doel van de
Basisz. De ruimte van de Basisz is van Woltjer. Onderzocht wordt of daar
mogelijkheden mee zijn. Wellicht kan de Meerpaal ook druk uitoefenen op de
gemeente ?
- EHBO – worden geconfronteerd met hoge huurprijzen voor ruimtes. Betalen nu bij de
scouting EUR 75,00 per avond + EUR 250,00 borg. Huur MFC vrij hoog voor een
kleine vereniging. EHBO-vereniging vervult taak voor de gemeente dus daar zou wel
iets tegenover mogen staan. Volgens Henk Stoer blijven de huurprijzen in het MFG2
blijven gelijk aan het Koetshuis. Behalve als men meer uren wil.
- IJsvogelloods – Oude Kamphuis gebouw staat op nominatie om gesloopt te worden.
Het gebouw heeft nu eenmaal een einddatum. Er moet dus ook dringend gezocht
worden naar nieuwe ruimte voor St. de IJsvogel. Ook hiervoor vraag aan de
gemeente of er een stuk grond mogelijk is binnen het dorp dicht bij het centrum waar
iets op gebouwd kan worden, wellicht een combinatie met De Kans mogelijk ?
- Willem Feiken heeft het gevoel dat de gemeente niet altijd even betrokken is omdat
veel mensen die bij de gemeente werken buiten Dronten c.q. Biddinghuizen wonen.

-

Trudy Stoker reageert hierop dat alle raadsleden zich voor alle kernen evenveel
inzetten. Trudy woon in Biddinhuizen maar is voor Swifterbant en Dronten net zo
gemotiveerd. Belangrijk is dat de raadsleden gevoed worden vanuit het dorp.
Belangrijk dat Dorpsbelangen partijen blijft uitnodigen om in gesprek te blijven/te
sparren over zaken die in het dorp leven. Willem Feiken legt uit dat we dat inderdaad
doen echter we hebben geen politieke kleur. Dus we nodigen alle partijen uit en gaan
niet in op uitnodigingen tijdens verkiezingscampagnes.
Richard Bossenbroek geeft aan dat we alle fracties hadden geïnformeerd (gevoed)
middels een informatieve e-mail over stand van zaken zwembad en daardoor voelden
sommigen zich weer gepasseerd. Als politiek gesprekspartner is het keihard knokken.
De Voor zijn de borden weggehaald voor de geplande nieuwbouw daar. Trudy Stoker
informeert ons dat de projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken en dat er nu vrije
sector huurwoningen inkomen.
Digitaal bord. Vraag van Willem Feiken of het digitale bord wel veilig staat voor de
rotonde. Bushalte is op die plek gekomen en er steken kinderen over. We hebben daar
nog een gesprek over met Gert Jan Hakkers van de gemeente Dronten.
Als het plan renovatie Plein duidelijk is, willen we proberen voor elkaar te krijgen het
informatiebord van Dorpsbelangen ook digitaal te krijgen en te plaatsen op een veilige
plek. Waarop actuele informatie op getoond kan worden zoals o.a. ook informatie
vanuit het verenigingsleven.

Iets na 22.00 uur sluit de voorzitter van Dorpsbelangen Biddinghuizen de vergadering en
bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar aanwezigheid.

