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Nieuwsbrief LTO afdeling Oostelijk Flevoland december 2017
Gemeenteoverleg Dronten
17 november jl hebben wij ons half jaarlijks gemeente overleg gehad met de gemeente Dronten. Door
het opstappen van wethouder Dirk Minne Vis was nu plaatsvervanger burgemeester Aat de Jonge onze
gesprekspartner. Beide partijen hechten veel waarde aan dit halfjaarlijkse overleg en blijven dit ook
continueren. Tijdens ons overleg praten wij over agrarisch gerelateerde onderwerpen op gemeentelijk,
maar ook provinciaal niveau. Daarbij valt te denken aan agrarische beleidszaken op planologisch of
infrastructurele onderwerpen.
Zo ontvingen wij van u weer de nodige vragen die wij hebben meegenomen naar dit overleg.
Hieronder vindt u een aantal lopende onderwerpen. Inmiddels hebben de indieners een persoonlijk
terug gekoppeld ontvangen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Ex Wethouder Nico Verlaan had in de media uitspraken gedaan over het gebruiken van de Rietweg als
ontsluitingsweg naar het vliegveld. Menig bewoner attendeerde ons hierop. Afgesproken is dat LTO
betrokken wordt bij de toekomstige verkeersroutes richting vliegveld. De Biddingringweg en
Gooiseweg lenen zich hier veel beter voor. Zeker voor het landbouwverkeer en bewoners aan de
Rietweg zal dit tot gevaarlijke situatie kunnen leiden.
Eindelijk hebben wij de gemeente en provincie zover kunnen krijgen dat het uitzicht bij kruisingen, ook
voor overstekende fietsers anders wordt aanbesteed. Er zal vanaf 2018 worden aanbesteed obv een
beeldbestek, waarin is vastgelegd dat bij oversteekplaatsen en kruisingen de wegbermbegroeiing niet
hoger mag zijn dan 45 cm over een lengte van ongeveer 200 m, ongeacht het aantal maaibeurten per
jaar.
In onze ogen een goede oplossing, wij blijven de uitvoering nauwlettend volgen. Heeft u komend jaar
toch gevaarlijke situaties mail ons z.s.m. en bel direct met de provincie op 0320-265566 of mail
info@flevoland.nl
In het voorjaar zal aan de Rendierweg verkeerstellingen worden uitgevoerd, dit ivm klachten over
toegenomen sluipverkeer door de nieuwe bijpass langs Dronten.
De aanleg van het nieuwe netwerk van Greenet heeft enige vertraging opgelopen doordat de
geplaatste mast niet de juiste was. Medio november wordt deze vervangen. Met de huidige mast is al
wel betere dekking gerealiseerd in de oostrand en de zuidkant van Dronten.
Ook ons standpunt aangaande glasvezel is besproken. Verder op in deze nieuwsbrief leest u hier meer
over. LTO blijft zich hardmaken voor glasvezel in het buitengebied. Wordt vervolgd.
Al met al weer een constructief gesprek.
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Te koop
KAVELKAART Oostelijk Flevoland

Meldingen of klachten over
(provinciale) wegen of bermonderhoud:

Waar: Welkoop Dronten
Prijs:

€ 10,- (OP=OP)

0320-265 566 of mail info@flevoland.nl
cc lto: coravdvliert@gmail.com

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied
Op 8 november 2017 is het startsein gegeven van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied bij
Kaasboerderij De Polderzoom in Dronten. Ook wij als LTO afdeling Oostelijk Flevoland waren hierbij
aanwezig. Het keurmerk omvat het bundelen van informatie en daarmee ook het samen werken van
verschillende partijen die actief zijn in het buitengebied van de gemeente Dronten. Hierbij kunt u
denken aan: politie, brandweer, staatsbos- beheer, provincie Flevoland, openbaar ministerie en
gemeente Dronten. LTO afdeling Oostelijk Flevoland zit in deze werkgroep namens de ondernemers en
bewoners van het buitengebied. Men kan aangeven wat de problemen zijn en ook informatie krijgen
over hoe we deze kunnen oplossen of voorkomen. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en
verbetert de communicatie. Door de informatie beter te delen, kunnen er gericht maatregelen worden
genomen. Wij zullen u door middel van nieuwsbrieven en bijeenkomsten informatie geven. Hiermee
willen we bereiken dat u verdachte en onveilige situaties eerder gaat melden bij de politie of andere
instanties. Ook andere gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld slecht bermonderhoud, kunnen gemeld
worden bij de provincie of gemeente. Ook kunt u aan ons doorgeven als u vragen of opmerkingen
heeft omtrent veiligheid in het buitengebied. Zo kunnen wij dit meenemen naar het overleg met de
werkgroep en kunnen we er voor zorgen dat u een antwoord krijgt. U bent immers de ogen en oren
van het buitengebied omdat u er dagelijks werkt en woont.

Stand van zaken glasvezel
Omdat de behoefte aan snel internet steeds groter wordt zijn we met onze afdeling al een aantal jaren
bezig om te kijken of het mogelijk is om glasvezel in het buiten gebied gerealiseerd te krijgen. In
dorpen en steden is dat iets wat door markpartijen wordt aangeboden omdat daar aan te verdienen is.
Door de grote afstanden tussen de aan te sluiten adressen gebeurt dat niet op het platteland. We
hebben er bij gemeenten en provincie op aangedrongen dat daar ook een stuk verantwoording ligt.
Dronten heeft dat opgepakt in de vorm van Greenet en Flevoland heeft een aantal onderzoeken laten
doen en komt tot op heden niet toe om daadwerkelijk in glasvezel te investeren.Met het laatste
onderzoek hopen we echter dat dit verandering in de zaak brengt. In oktober is er een digitale
enquête geweest voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (In NOP wordt al glasvezel aangelegd), de
respons was erg hoog, 834 van de 2000 hebben gereageerd terwijl 25 tot 30% reactie al goed wordt
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gevonden. Aansluitend is er 6 november jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd door de
provincie die erg goed is bezocht. Maar wat nog belangrijker is, als bewoners van het buitengebied
hebben we bereikt dat de mensen van Flevoland die hier over gaan ook begrijpen hoe slecht de
verbinding in het buitengebied is en hoe hoog de nood is. Ze weten nu dat we liever gisteren dan
vandaag een goede snelle internet verbinding willen. De uitslag van de enquête komt eind dit jaar en
begin volgend jaar zal er een advies aan het provincie bestuur komen.
Omdat we het als LTO Noord afd. Oostelijk Flevoland ook belangrijk vinden hebben we een werkgroep
ingesteld om te proberen een glasvezel project op te starten. We doen dit samen met CDO (club direct
omwonenden, vliegveld Lelystad). Omdat marktpartijen geen interesse hebben in ons gebied zoeken
we naar een andere mogelijkheid, een vorm van een bewoners initiatief. Omdat we in de landbouw
bekend zijn met coöperaties denken we momenteel in die richting en zijn we ons daar op aan het
oriënteren.
We denken dat glasvezel verreweg de beste manier is om iedereen een toekomstbestendige snelle
internetverbinding te bieden. Dit was ook een van de uitkomsten van de informatie avond op het
provinciehuis. Maar voordat het zover is zullen er nog vele hobbels genomen moeten worden. Een van
de dingen die belangrijk is dat we samen de schouders er onder zetten, hoe meer deelname hoe
goedkoper het kan per aansluiting. Misschien is het wel aantrekkelijk om leidingen door particulier
terrein te leggen omdat we dan makkelijker sleufloos kunnen leggen.
Vooral om veel deelnemers te krijgen hebben we mensen nodig die enthousiast zijn over de aanleg
van glasvezel en willen helpen met de werving van deelnemers. Als je denkt dat is wat voor mij kun
je je als vast melden.

Wij willen van Flevoland de eerste provincie maken die smart-farming ready is!

Lichtjestour Dronterland voor het eerst in Biddinghuizen, Swifterbant en
Dronten
De drie evenementenstichtingen De IJsvogel (Biddinghuizen), De Klokbeker (Swifterbant) en
STADronten organiseren gezamenlijk op 21, 22 en 23 december de Lichtjestour. Op zaterdag 23
december brengen de Flevoscouts opnieuw het vredeslicht naar Dronten, waarna een bonte stoet
van versierde trekkers door Dronten zal gaan rijden.
De donkere dagen voor kerst
De eerste editie vorig jaar werd in Dronten heel goed bezocht. Ook de deelnemers waren erg
enthousiast. Nico Vollebregt deed vorig jaar zelf mee met een verlichte trekker en organiseert nu
samen met Hilde Boers de Lichtjestour vanuit STADronten. Hij opperde het idee om het in de drie
kernen te organiseren. Vollebregt: “Wanneer je een paar uur aan je trekker hebt gewerkt, is het toch
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leuk, om het ook in de andere kernen te laten zien, maar we gaan ook agrarische ondernemers
rondom de dorpen zelf zoeken.”
Wat is de bedoeling?
Neem een trekker en pimp deze op met allerhande verlichting. Pak niet de grootste trekker met de
dikste banden, omdat we door de dorpen rijden. Rondom zicht is belangrijk. Via internet, de Action of
de Big Bazaar is allerhande kerstverlichting op led of batterij aan te schaffen. Voor niet al teveel geld,
hangt de trekker vol. Hang er eventueel een (bescheiden) werktuig achter. Een platte wagen, klein
kiepertje en verzin hier ook iets creatiefs mee. Uiting aan uw bedrijf geven mag, maar het moet vooral
kerst uitstralen.
Wint u de wisselbeker?
TIPS: Leuk om met de kinderen te bedenken * Of maak er een avondje van met medewerkers, lol
gegarandeerd! Trots op uw product? Versier het met pompoenen, uien of dergelijke. Ieder dorp heeft
een eigen wisselbeker en er wordt een gezellig randprogramma georganiseerd. We hebben u nodig om
dit evenement tot een succes te maken!
Samen maken we het wat lichter in de donkere dagen voor kerst. Opgeven kan via:
www.sta-dronten.nl (voor ieder dorp). Hier verzamelen we alle inschrijvingen. Een e-mail sturen mag
ook naar: pr@sta-dronten.nl Ruim voor de Lichtjestour ontvangt u dan alle informatie. Doet u mee?
Graag tot ziens in Biddinghuizen, Dronten of Swifterbant!
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