Najaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen 2019
Woensdagavond 13 november 2019 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. Speciaal welkom voor wethouder Irene Korting en onze
gastsprekers van de avond. Vanuit de gemeente Jaap van Duin en Geert Gielen, Stichting
MFG2 Wilfried Groot Koerkamp, Zwembadgroep Richard Bossenbroek, Meerpaal Claudia
Goedvree, Michelle en Janny v.d. Bosch en vanuit Biddinghuizen Energie Neutraal Ruthger
Steenbeek.
Mededelingen
Bericht van afwezigheid ontvangen van; Dick van de Graaf, Henk Stoer en Wim Kapteijn.
Bestuursleden:
We zijn nog steeds zoekende naar nieuwe bestuursleden. Op dit moment is er nog steeds 1
vacature niet ingevuld. Komend jaar (2020) hoopt voorzitter Willem Feiken het stokje over te
dragen, dus dan komt ook de vacature van voorzitter vrij. Een zeer interessante functie ook
op persoonlijk vlak (vergroting netwerk en persoonlijke ontwikkeling). In 2021 zit de zitting
van nog 2 bestuursleden erop, dan komen er nog 3 vacatures bij. De vijver lijkt op te drogen
in Biddinghuizen, maar willen we de slagkracht van Dorpsbelangen intact houden en de
tijdsbelasting op de huidige bestuursleden niet vergroten, hebben we nieuwe bestuursleden
nodig. Vinden we die niet zullen we zeer kritisch naar gestelde vragen moeten kijken en zullen
we vaker dan gewenst nee moeten zeggen. Heeft u interesse of denkt u iemand te weten laat
het ons horen. Heb het er eens over met één van onze bestuursleden.
Moeten er vanavond nog zaken besproken worden die niet op de agenda staan?
Vanuit de zaal:
-Is het resultaat bekend inbreng zienswijzen m.b.t. windmolens Windplan Groen?
-Ja, dat is binnen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft inmiddels een antwoord
gekregen. Nu heeft men gelegenheid tot 13 december om bezwaar aan te tekenen. Daarvoor
moet je wel een zienswijze hebben ingediend.
Verslag Najaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen 2018
In najaarsvergadering 2018 is renovatie Plein besproken. Wat is daarvan de stand van zaken?
Geert Gielen kan er later in de vergadering wat over zeggen. Valt onder Retailvisie.
Gemeente Dronten – Wat staat er op de planning voor Biddinghuizen
De Graafschap:

Jaap van Duin, projectleider de Graafschap. In 2008 gestart met aankoop van de percelen.
Oorspronkelijk was het plan bouw van 677 woningen. Dit is nog steeds het plan. 1e fase
gestart in 2013. Er zouden 220 woningen moeten worden opgeleverd. Tot op heden zijn er
89 woningen opgeleverd en zijn er 9 in aanbouw. Er worden relatief veel woningen verkocht
aan mensen buiten Biddinghuizen. Op dit moment 82 woningen in voorbereiding: 13
woningen Oost en Van Tilburg (start verkoop eind november 2019). 7 rijwoningen, en 6 2/1
kapwoningen. 15 appartementen (IJsselland Ontwikkeling (verkoop januari 2020), 8 2/1
woningen taqtic (start verkoop nog onbekend). 28 woningen Van der Steeg (20 rijwoningen
en 8 2/1 kap). Start verkoop voorjaar 2020. 14 boerderijwoningen Van der Steeg. 4 opties
voor bouwkavels. 12 December a.s. wordt voor de bewoners van de Graafschap een
informatieavond georganiseerd voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Meer
informatie op www.wonenindegraafschap.nl. 2e fase in ook in voorbereiding. Dit komt in
2021 aan de orde.
Vragen uit de zaal:
-Heeft de Graafschap ook last van stikstofproblematiek ?
Jaap van Duin: Op basis van huidige situatie geen stikstofproblematiek voor de Graafschap.
-Heeft OFW ook een rol in de Graafschap ?
Jaap van Duin: Bij start De Graafschap zou hier wel sprake van zijn, echter door de crisis
destijds afgezien door OFW. Toen heeft er een verschuiving plaatsgevonden van sociale huur
naar sociale koop. Bij 2e fase wordt weer samen met OFW gekeken naar mogelijkheden voor
huurwoningen.
-Heeft de gemeente ook verplichting om sociale huurwoningen te bouwen ? In dorp zelf zijn
steeds minder huurwoningen. Weinig beschikbaar voor mensen met een smalle beurs. OFW
verkoopt steeds meer woningen, waardoor mensen die willen huren niet aan bod komen.
Jaap van Duin: nee, de gemeente heeft die verplichting niet.
Jan van der Wiel: In Swifterbant gaat OFW binnenkort wel nieuw bouwen.
Geert Gielen namens Sonja de Vries Retailvisie:
Per kern zullen er actieplannen worden opgesteld samen met stakeholders (winkeliers,
Dorpsbelangen, MFG2, de consument etc.). Volgens de planning wordt gestart met
Biddinghuizen en Swifterbant. In januari langs de kernen en overleg met de stakeholders zodat
de plannen rond eind maart/april afgerond kunnen worden en rond mei aan de
gemeenteraad voorgelegd kunnen worden.
Irene Korting; is als wethouder ook verantwoordelijk voor inrichting openbare ruimte zoals
verlichting, het marktplein, verkeer, toegankelijkheid. Doel is aantrekkelijkheid dorpskernen
verhogen.
Trudy Stoker: Er is voor Biddinghuizen al eens een heel mooi Pleinenplan gemaakt. Deze weer
onder de aandacht brengen.
MFG2:
Wilfried Groot Koerkamp:
Voorzitter Raad van Toezicht MFG2 bestuur, melkveehouder, doet ook in windenergie,
bestuurslid CDA en laatste beheersvoorzitter kerkcentrum De Voorhof. In 2006 is het project
gestart. In 2013 is fase 1 gerealiseerd (Educatief centrum). Fase 2 wordt nu aan gewerkt.
Recentelijk is het bouwbord geopend met Ton van Amerongen en Henk Stoer. Dit was een
mijlpaal in het proces. Meest gestelde vraag MFG2 is wanneer het gebouw klaar is. Dit is niet
bekend omdat uit verleden is gebleken dat het vaak anders loopt, echter het streven is juli
2021. Verwachting is dat in April 2020 de kerk in gebruik kan worden genomen. Tegen de
zomer zal de galerij ertussen ook gebouwd worden zodat in de zomervakantie van 2020 de
PGB-kerk gesloopt kan worden. Speciale dank en sterkte toegewenst aan Henk Stoer (applaus
voor Henk).
Vragen uit de zaal:

-Oranje mag volgend jaar weer meedoen met het EK. In Schaap-loods mag geen voetbalarena
meer. Idee omdat nog in de grote kerk te doen ?
-Opmerking m.b.t. tekening gebouw. Aan zijkant gebouw zit een verfraaiing. Dit is bijna niet
zichtbaar doordat de toren ervoor staat.
Zwembad Biddinghuizen:
Richard Bossenbroek:
Oud bestuurslid Dorspbelangen maar wegens verhuizing naar ’t Harde daarmee gestopt. Zit
nog wel ik werkgroep zwembad. In 2015 is de werkgroep gestart met het onderzoek en
overleg met de gemeente hierover. In 2017 is er een enquête gehouden door een stagiair. In
2018 geprobeerd om via Fonds Leefbaarheid subsidie te krijgen. Helaas is dit niet toegekend
aan ons. Gemeente is hier nog mee bezig of ze op juridische basis nog toegekend kunnen
krijgen. In 2019 is in raadsbesluit ons plan unaniem aangenomen. Heel fijn dat de raad en
gemeente ons steunen. Met vrijwilligers tijdens NL-Doet al één en ander aangepakt. Bomen en
struiken gesnoeid, rootzooi opgeruimd, midgetgolf eruit gehaald. Ook is onlangs de eerste
omwonenden bijeenkomst geweest en zijn we bij zwembad Overboord geweest om te kijken
of we nog spullen kunnen overnemen die wegens nieuwbouw zwembad in Dronten naar
sloop gaan. Ideeën nieuw zwembad: in principe blijven de baden zoals ze zijn. Peuterbadje
repareren of weghalen en gedeelte instructiebad geschikt voor peuters maken. Plan is om het
gebouw en de kleedruimtes te slopen en die nieuw te bouwen. Technische installatie moet
ook anders.
Tijdslijn vernieuwen zwembad:
2019-2021: onderzoek naar participanten; onderzoek naar wensen en mogelijkheden;
financiële onderbouwing plannen; voorbereiden verbouwing.
2021: Start aanpassen zwembad.
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 5 personen. Het project gaat steeds groter worden
en hebben daarbij uw hulp nodig op gebied van: Bestuur; bouwcommissie; werving
vrijwilligers; PR/Marketing ; Sponsoring. Mocht u geïnteresseerd zijn schiet één van de
werkgroepleden aan of u kunt contact opnemen met secretariaat@dorpsbelangen.net.
Vragen uit de zaal:
-Wat gaat er met oude gymzaal gebeuren ?
Richard Bossenbroek: Deze zal gesloopt worden. Is te oud gebouw.
-Welke spullen op het oog na bezoek Overboord ?
Richard Bossenbroek: Wat speelornamenten en spullen uit de machinekamer. Zitten nog wel
haken en ogen aan want Overboord had eigenlijk al afspraak met sloper over deze
onderdelen. Dus Overboord moet eerst nog in overleg met de sloper.
-Tip: zwembad Harderwijk en Putten gaan ook renoveren. Misschien kan werkgroep daar ook
informeren over eventuele overname materialen ?
-Martin Veldwijk, contactpersoon van de gemeente inzake werkgroep zwembad. Heeft de
werkgroep zwembad als een enthousiaste groep mensen en fijn om mee samen te werken
ervaren. Mooi dat de gemeenteraad het plan omarmd heeft. Eens met de oproep van Richard
Bossenbroek. Het plan wordt niet alleen groter maar ook ingewikkelder. Hoe meer
denkkracht hoe beter. Gemeente Dronten heeft onlangs budget beschikbaar gesteld voor laten
uitvoeren onderzoek door extern adviesbureau. Onderzoek naar welke vorm bouwheerschap
(onder BAB; gemeente eigenaar; etc..)
Gouden IJsvogel
Na de pauze uitreiking Gouden IJsvogel. Deze werd uitgereikt aan Gonnie de Boer. Gonnie
krijgt de Gouden IJsvogel voor haar vrijwilligerswerk bij BAS-voetbal en katholieke basisschool
De Wingerd. Ze werd toegesproken door Hein Grafhorst (voorzitter BAS-voetbal). Gonnie is
een kei in het draaiende houden van de BAS-kantine en staat altijd klaar om te helpen, ze is
een spil in het web. Hein Grafhorst bedankt haar voor alles wat ze voor BAS doet. Sergio van
Dijk (directeur Basisschool de Wingerd) en juf Angelique spreken haar ook toe. Gonnie heeft

veel betekent voor de school de afgelopen jaren. Met veel enthousiasme helpt ze altijd bij de
overblijf en organiseert ze de schoolkampen naar Ameland en gaat ook heel graag mee en
regelt dan van alles. Dit deed ze overigens ook altijd voor de volleybal. Ook op school is ze
een spil. Altijd aanwezig bij belangrijke momenten op school, ook bij de moeilijke momenten.
Ze steekt altijd de handen uit de mouwen. Rots in de branding. Dyane van Bavel (bestuurslid
DB) spelt de Gouden IJsvogel op bij Gonnie. Al haar vrijwilligerswerk is niet onopgemerkt
gebleven. Ze heeft het absoluut verdiend.
De Meerpaal – Welzijn
Claudia Goedvree deelt mede dat zij stopt met jongerenwerk in Biddinghuizen. Michelle
neemt het van haar over. Wat doet jongerenwerk: begeleiden en ondersteunen van jongeren
middels participatie, maandelijkse feestavonden organiseren en de JOP. Werken samen met
scholen, Wijk & Buurtbeheer, St. IJsvogel en de politie. Haar vervangster Michelle gaat zich
eerst richten op de basisscholen in Biddinghuizen.
Janny van den Bosch is coördinator inloophuis De Kans wat nu ook onder de Meerpaal valt.
Werkt ook samen met andere partijen zoals Wijk & Buurtbeheer en St. IJsvogel.
Welzijn in de wijk /team Biddinghuizen op bepaalde dagen aanwezig bij inloophuis De Kans,
op het Plein in Biddinghuizen en gaan met Paarse fietsen en jassen door dorp op zoek naar
jongeren. Doelgroep 10 t/m 27jaar. Doelgroep Inloophuis De Kans wat hoger in leeftijd.
Vragen uit de zaal;
-Bij welke evenementen aanwezig ?
Claudia Goedvree: destijds bij de huttenfeesten; onlangs bij Paaseieren zoeken.
-Tip: maak bekend wanneer ze in Inloophuis zijn.
Claudia Goedvree: vroeger jongereninloop gehad in het Koetshuis maar dat werkt niet meer,
gaan nu daarom zelf naar buiten toe.
Nieuw te vormen werkgroep gebiedsgebonden bijdrage windmolens.
Rutger Steenbeek initiatiefnemer en één van de woordvoerders ‘Verontruste bewoners van
Biddinghuizen”. De groep is ontstaan in December 2018 met een 15-tal personen. De groep
heeft contact gezocht met Windplan Groen. In februari een avond georganiseerd m.b.t. komst
windmolens Windplan Groen waar destijds 150 mensen op af waren gekomen. De groep is
niet tegen windenergie maar heeft een aantal eisen m.b.t. de komst van de molens:
verplaatsing van 4 windturbines dicht tegen Biddinghuizen. Probleem is echter dat er weinig
ruimte is om deze verplaatsing te realiseren. Verder zijn de volgende zorgpunten benoemd:
Slagschaduw; geluid; horizonvervuiling rode lampen; daling waarde van onroerend goed;
calamiteiten plan. Van al deze punten zal Biddinghuizen geen last krijgen. De groep heeft
gekozen altijd in dialoog te blijven. Er is nauw contact met Windplan Groen en de gemeente
Dronten. Waar gaat de groep zich nu op richten: Verplaatsing van 4 windturbines (wordt nog
onderzocht); duurzame besteding gebiedsgebonden bijdrage voor Biddinghuizen; verdeling
van gelden en besteding op een eerlijke manier voor elk gezin in Biddinghuizen.
Organisatievorm samen met Dorpsbelangen. Wat betekent de vergoeding voor
Biddinghuizen: Biddinghuizen en Ketelhaven worden het zwaarst getroffen. Begrote opbrengst
is 400 MW/jaar x EUR 1.050/MW = een jaarlijkse vergoeding uit Windplan Groen van EUR
420.000,00 voor de eerste 15 jaar dat de turbines in werking zijn. In 15 jaar begroot een
totale vergoeding van EUR 6.300.000,00. Een klein deel van deze vergoeding (ca. 5%?) zou
nog naar Lelystad moeten. Totaal staan er 6 turbines binnen 1.000 m van een woonkern in
Windplan Groen waarvan 5 om Biddinghuizen staan (1 turbine bij Ketelhaven). De groep
vindt dat Biddinghuizen 5/6 deel van de gebiedsgebonden bijdrage zou moeten krijgen en dat
is dan EUR 330.000,00 per jaar. Het gaat dan om heel veel geld voor de dorpskern
Biddinghuizen. Doel van de besteding is: Alle huishoudens in het dorp Biddinghuizen moeten
een gelijk financieel voordeel krijgen uit de financiële middelen uit de gebiedsgebonden
bijdrage. Om aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Flevoland,
gemeente Dronten en Windkoepel Groen, worden gelden uitsluitend besteed aan

verduurzamingsprojecten in het dorp Biddinghuizen. Wat is het plan: Financieel voordeel uit
de duurzaamheidsprojecten, gelijk verdelen per huishouden (Biddinghuizen telt 2.695
woningen en 2.725 huishoudens, 2019).
Te denken aan: zonnepanelen op daken; zonnevelden; warmtepompen; isolatie woningen;
zoeken naar mogelijkheden in de breedste zin van het woord duurzaam. Ondersteuning aan
bevolking kan zijn: Subsidie op duurzaamheidsinvesteringen per huishouden; Investeren in
opwekking van energie. Financiële opbrengsten gelijk verdelen aan de huishoudens in
Biddinghuizen. Gevolg (moet zijn) lagere jaarlijkse energielasten per huishouden in
Biddinghuizen. Hoe gaat de groep opereren ? Onder de vlag van Dorpsbelangen een
initiatiefgroep formeren (bijv. in vorm van stichting of coöperatie). Deelnemers groep zijn:
Ruthger Steenbeek (voorzitter); Gert Ruitenberg (secretaris); Ashok Somai (penningmeester);
Kees Vermetten (afvaardiging van Dorpsbelangen); Klaas Spoelstra (contactpersoon
verduurzaming gemeente Dronten); Joop de Jager (communicatie). Denktank: Jan Booij en
Erik Veldhuizen. Naam van de groep: Stichting Biddinghuizen Duurzaam (S.B.D.).
Wat zijn de taken van de groep: Zelf met een plan en ideeën komen en niet afwachten;
Duurzaamheidsplan ontwikkelen; Draagkracht van de bewoners creëren (duurzaamheidsplan);
Zo hoog mogelijke bijdrage voor Biddinghuizen binnenhalen en eerlijke verdeling onder de
bevolking. Contact onderhouden met Politiek gemeente Dronten en Provincie Flevoland;
Windkoepel Groen; Bedrijfsleven van Biddinghuizen erbij betrekken; Banken en
subsidiefondsen; Woningbouwvereniging en de pers en subsidiemogelijkheden onderzoeken.
Zoals het nu lijkt zou over 3 jaar voor het eerst het bedrag uitgekeerd kunnen gaan worden.
In windpark Krammer in Zeeland heeft men hetzelfde gedaan. Het dorp Anna Jacobapolder
heeft van de gebiedsgebonden bijdrage geïnvesteerd in zonnepanelen op daken van
woningen in het dorp. Mensen die niet mee wilden doen hebben daar een geldbedrag
gekregen.
Vragen uit de zaal:
-Wat kost een windmolen?
Ruthger Steenbeek; je kunt inderdaad met het bedrag een windmolen kopen echter in dit
geval kan het niet omdat het 1 project is.
-Krijgt de groep van windkoepel groen ook een startbedrag ? Dikke Stam Onder (groep die
elk jaar kerstbomen verzorgt in Biddinghuizen) wil graag ledlampjes in de bomen.
Nabranders:
Afscheid Maruschka Brouwer. Rechterhand van wethouder Irene Korting heeft een andere
baan gevonden. We zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor Dorpsbelangen gedaan heeft
en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.
NL-Doet:
14 maart 2020. Er zijn al projecten aangemeld. Vrijwilligers kunnen zich al opgeven via
www.nldoet.nl. Projecten bij Dierenpark de Scharrelberg; Opknapbeurt plantenbakken begin
dorp; verdraaien plantenperk begin dorp logo IJsvogel zodat deze beter zichtbaar wordt. Ook
zal er nog een project aangemeld worden m.b.t. het zwembad en St. IJsvogel inventariseert
ook nog welke klussen er nog gedaan moeten worden.
Rondvraag:
Jan van de Wiel; Dikke Stam Onder zoekt voor volgend jaar nog 2 nieuwe kerstbomen.
Maruschka Brouwer: Tip: Kerstboom Samen Actief via gemeente Dronten.
G.J. van Tilburg: Idee om rooster van aftreden aan te passen. Nu moet bestuur DB elke 6 jaar
wisselen.
Willem Feiken: Continuïteit DB: volgend jaar aftreden, jaar erop weer 2. Huidige werkfunctie
maakt het niet mogelijk om voorzitterschap door te zetten. Zal niet bij komende
voorjaarsvergadering het bijltje erbij neergooien; wil functie netjes overdragen.

Irene Korting: compliment voor de vergadering. Voorzitterschap vraagt veel, vraag om hulp
op momenten mocht DB er niet uitkomen. Eerder dit jaar gesprekken toekomst DB gevoerd.
DB heeft te maken met vergrijzing, minder vrijwilligers en drukke mensen in deze tijd.
Bloemen voor Maruschka voor haar ondersteuning.
Rond 22.15 uur sluit de voorzitter van Dorpsbelangen Biddinghuizen de vergadering en
bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar aanwezigheid.

