GENOOTSCHAP FLEVO
Genootschap Flevo is in het IJsselmeergebied
één van de oudste verenigingen. De oprichting
vond plaats op 15 juni 1938. Leden zijn mensen
(en instellingen, ondernemingen, gemeenten en
andere overheden) die nauw betrokken zijn bij
wat er in het IJsselmeergebied in de twintigste
eeuw tot stand is gebracht. Ook volgen ze de
huidige ontwikkelingen op de voet en stellen
belang in de plannen voor de toekomst. Hun
aandacht gaat uit naar veranderingsprocessen
op ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel
gebied.
Uitgangspunten voor Genootschap Flevo zijn
het Zuiderzeeproject, de resultaten daarvan in
de vorm van polders en grote zoetwaterbekkens,
en de invloed van het project op het randgebied
van de voormalige Zuiderzee. Genootschap Flevo
wil de betekenis van dit alles kennen en uitdragen.
Waar mogelijk leveren de leden bijdragen aan
discussies en rapportages. Genootschap Flevo
staat open voor een breed scala aan meningen
en zienswijzen.

GENOOTSCHAP FLEVO:
VOOR WIE HET
IJSSELMEERGEBIED
TER HARTE GAAT

Wat Genootschap Flevo beoogt komt goed tot uiting in de doelstellingen zoals
weergegeven in de statuten:
- het bevorderen van een in het algemeen belang zo doelmatig mogelijke
droogmaking, ontwikkeling en beheer van het IJsselmeergebied;
- het wekken van belangstelling voor aard en betekenis van het
IJsselmeergebied;
- het zijn van een platform voor ideeën, initiatieven en activiteiten die van nut
kunnen zijn voor het eerder gestelde;
- het bevorderen van een band tussen het IJsselmeergebied en het ‘oude
land’, in het bijzonder de aangrenzende regio’s.
Wat Genootschap Flevo doet is onder meer:
- het onder de aandacht brengen van voor beleid en wetenschap belangrijke
onderwerpen, met name door het (mede) organiseren van symposia;
- het uitgeven van publicaties in verschillende verschijningsvormen;
- het organiseren van excursies naar overheden, instellingen, bedrijven en
projecten om eigen leden en belangstellenden te informeren over actuele
ontwikkelingen en hun achtergronden;
- het nemen van initiatieven voor overleg en studie.
Recentelijk heeft Genootschap Flevo zich samen met andere organisaties
ingezet voor het publieke debat over de toekomst van het Markermeer en het
IJmeer. Genootschap Flevo is ook bekommerd over de mondiale
klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse
waterbeheersing. Voor het IJsselmeergebied, met zijn talrijke oude en nieuwe
polders, blijft het houden van droge voeten een urgent aandachtspunt.
Dijkverbetering, peilbeheer en waterberging zijn onderwerpen die in excursies
en gedachtewisselingen regelmatig aandacht krijgen.
De ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
is door Genootschap Flevo al vele malen tot onderwerp van
discussiebijeenkomsten gemaakt. Omdat de druk vanuit de Randstad op dit
gebied de komende jaren niet zal afnemen, is het noodzakelijk om met alle
betrokkenen in gesprek te blijven over de kansen en de gevaren van nieuwe
ontwikkelingen. Stedenbouw, industriële bedrijvigheid, landbouw, natuur,

infrastructuur en cultuurhistorie leggen claims op de ruimte in de IJsselmeerpolders
en aangrenzende territoria. Ontwikkelingen in het ene gebied hebben direct
gevolgen voor ontwikkelingen elders. Het IJsselmeergebied vormt immers het hart
van Nederland. Het doorkruisen ervan heeft al eeuwenlang bijgedragen aan tal van
banden tussen oost en west, noord en zuid. De aanleg van de IJsselmeerpolders
heeft de vervoers- en vestigingsperspectieven aanzienlijk vergroot. In hoeverre de
nieuwe mogelijkheden daadwerkelijk worden benut, verkent Genootschap Flevo
met grote regelmaat.
De aanleg en inrichting van de IJsselmeerpolders heeft mensen uit alle windstreken
de mogelijkheid geboden op nieuw land een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe
maakbaar is de samenleving in Flevoland gebleken en welke identiteit(en) meten
de polderbewoners zich aan? Dit zijn slechts een paar vragen die Genootschap Flevo
tracht te beantwoorden door het organiseren van conferenties met deskundige
sprekers.
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Datum

Handtekening

Voor meer informatie:
www.genootschapflevo.nl
Contact met de secretaris:
per post:
Genootschap Flevo, Dr. A.J. Geurts, Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE
per e-mail:
a.geurts78@chello.nl
Aanmelding als nieuw lid:
Wie betrokken wil zijn bij de activiteiten van Genootschap Flevo kan zich tegen een
jaarbijdrage van € 30,00 aanmelden als lid:
per post:
invullen en versturen van onderstaande kaart aan ledenadministrateur J.C. Helder
per e-mail:
ledengfl@helder.dk
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Ledenadministrateur J.C. Helder
Peel 17
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