
 
 

 

 

Genootschap Flevo en Oost Flevoland Woondiensten nodigen u van harte uit 

voor het symposium: 

“De cultuur van het avontuur” 

Een symposium over 50 jaar wonen in Dronten en omstreken 

Dinsdag 7 mei 2019 - De Meerpaal Dronten - 13.30 – 17.00 uur 

 

Waarom dit symposium? 
Landelijk beeld: 

De woningmarkt staat al decennia onder druk. Allerlei factoren spelen een rol: demografische 

ontwikkelingen, verdunning van huishoudens, de spanning rondom sociale woningbouw – vrije 

markt, het tekort aan starterswoningen en het overheidsbeleid. Met welke dilemma’s hebben we te 

maken? De tweedeling in de maatschappij neemt toe, de bouwkosten nemen toe, terwijl de 

huuropbrengsten niet evenredig stijgen,  er is vraag naar nieuwe woon-/zorgconcepten. 

Een disbalans in de opgave voor woningcorporaties, of juist niet? 

 

Flevoland: 

Flevoland is met veel ambitie ontworpen, op elke plaats de nieuwste stedenbouwkundige inzichten. 

De provincie heeft zich ontwikkeld van niets naar iets en is nu doorontwikkeld tot een van de 

grootste ontwikkellocaties van Nederland. 

 

Dronten:  

Met welke ontwikkelingen heeft de woningcorporatie in Dronten te maken? Ook hierbij spelen een 

aantal belangrijke factoren een rol: ooit vanuit het CIAM gedachtegoed ontworpen, de groeikernen 

zijn met veel ambitie ontwikkeld op het nieuwe land, inspelend op de nieuwste stedenbouwkundige 

visies bijvoorbeeld rond verkeer en vervoer en een voorzieningenniveau dat gelijk met de woningen 

ontwikkeld moest worden. Kenmerkend was ook de jonge en initiatiefrijke bevolking, die zichzelf 

trots de polderpioniers noemden. Hoe ziet zo’n gemeenschap eruit nu zij zich steeds meer ontwikkelt 

tot een gemiddelde Nederlandse stad/ dorp, is de oude geest van pionieren blijven hangen? Welke 

uitdagingen en kansen liggen voor? 

 

In dit symposium bekijken we de verschillende vraagstukken in hun samenhang.  

Vanuit landelijk en provinciaal perspectief en vanuit het gezichtspunt van de woningcorporatie 

komen we op vragen als: hoe staat het met het innoverend vermogen van Flevoland en hoe zien we 

dat terug in de woningbouw?  



Immers, in Flevoland zijn we gewend om te innoveren en niet terug te deinzen voor nieuwe opgaven. 

Een symposium waarin we ons laten inspireren door de opgave duurzaam wonen voor iedereen 

mogelijk te maken. U wordt uiteraard uitgenodigd om mee te doen aan de discussie. 

 

Programma en sprekers 
13.30 Inloop 

13.50 Welkom – Hennie Bogaards (bestuurslid Genootschap Flevo) 

14.00 Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems TU Delft, de woningmarkt expert van 

Nederland 

14.30 Mary Haselager, hoofd Gebiedsprogramma’s en Europa van de provincie Flevoland 

15.00 Truus Sweringa, directeur bestuurder OFW 

 

15.30 Pauze en gelegenheid tot indienen van vragen 

 

16.00 Discussie met sprekers en de zaal o.l.v. Hennie Bogaards 

16.30 Afsluiting door Andries Greiner (voorzitter Genootschap Flevo) 

16.40 Borrel 

17.00 Einde symposium 

 

Aanmelden 
U kunt zich per e-mail aanmelden: a.geurts78@chello.nl, of per post: Schoutstraat 62, 1315 EX 

Almere. Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling of 

bedrijf waaraan u verbonden bent. Aanmelden kan tot zaterdag 27 april 2019.  

 

Kosten 
Leden van Genootschap Flevo en genodigden van OFW hebben gratis toegang tot het symposium. 

Andere belangstellenden dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van €17,50 over te maken 

op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij uw betaling de 

naam van de deelnemer(s).  

Met uw aanmelding stemt u er mee in dat uw gegevens worden vermeld op een uit te reiken lijst van 

deelnemers. Tevens stemt u in met verslaglegging in woord en in beeld (foto’s). 

 

Bereikbaarheid 
De Meerpaal, De Rede 80, Dronten. 

Parkeren 

Naast De Meerpaal ligt een grote parkeerplaats: parkeerterrein Steenbergen (Aakstraat). Hier is 

parkeren gratis. 

Openbaar vervoer 

Trein:  Vanaf Amsterdam Centraal of Zwolle heeft u een rechtstreekse verbinding naar het station  

van Dronten.  

Bus:  Vanaf station Dronten kunt u met meerdere buslijnen De Meerpaal bereiken. In de Aakstraat 

is de dichtstbijzijnde bushalte te vinden (bushalte: Meerpaal). Hier stopt buslijn 147 (richting 

Harderwijk). Neemt u buslijn 163 (richting Lelystad), stap dan uit bij bushalte Centrum 

(Dronten). Vanaf hier is het ca. 4 minuten lopen.  
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