
Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee? Het online aanvraagformulier 
vind je op de website van de gemeente: 
dronten.nl (zoek op: bewonersbudget). 
Ook kan je jouw initiatief mailen naar: 
samenactief@dronten.nl.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

BUURT OUD-BIDDINGHUIZEN - Het 
pleintje aan het Koolzaadhof is al jarenlang 
een ontmoetingsplek voor mensen uit de 
buurt. ‘Spelletjesmiddagen, bingo’s, barbe-
cues, er was altijd wel wat te doen’, vertelt 
Geke. ‘Helaas loopt het wat deze ontmoe-
tingen betreft de afgelopen jaren wat terug. 
Mensen hebben het te druk met werk, 
verhuizen en hebben minder behoefte aan 
contact. Dat is jammer. Goed contact met de 
buren vinden wij juist erg belangrijk.’

Door een koffieochtend te organiseren 
hopen Geke en Adt Zwart de buurt weer 
meer met elkaar te verbinden. Daarnaast lijkt 
het hen een goed moment om de vereenza-
ming onder de ouderen aan te pakken. 
‘We hebben hier behoorlijk wat alleen-
staande ouderen in de buurt wonen die niet 
veel buiten de deur komen. Voor hen zou 

het leuk zijn om eens in de zoveel tijd met 
buurtgenoten bij te praten’, vertelt Geke. 

De ouderen hoeven niet alleen naar het 
pleintje te komen, Geke en Adt komen ze 
graag ophalen. ‘We begrijpen dat het een 
drempel kan zijn om alleen de deur uit 
te moeten. Helemaal wanneer je minder 
mobiel bent’, zegt Adt.

Om de koffieoch-
tenden nog gezelliger 
te maken willen de 
twee initiatiefnemers 
het pleintje eerst goed 

onder handen nemen. ‘Er staan een aantal 
bomen met flinke stekels die niet alleen 
pijnlijk zijn, maar er ook ervoor zorgen dat 
banden van fietsen, skelters en rolstoelen 
steeds lek raken. Deze worden nu vervangen 

door een aantal 'vriendelijkere' bomen 
die voor schaduw en groen gaan zorgen. 
Daarnaast vullen we de plantenbakken met 
mooie plantjes en krijgen de bankjes een 

fris nieuw kleurtje’, 
vertelt Adt. 
Voor de plantjes en 
de verf ontvangen 
Geke en Adt vanuit 
het bewonersbudget 

van Samen Actief een bijdrage. ‘We hopen 
dat we met een opgeknapt pleintje en de 
koffieochtenden de buurtbewoners weer 
wat meer met elkaar kunnen verbinden. Een 
goede buur is immers beter dan een verre 
vriend’, besluit Geke. 

‘WIJ KOMEN 
DE OUDEREN 
OPHALEN’

‘BETER EEN
GOEDE BUUR,
VINDEN WIJ!’

'Goed contact is belangrijk’

SAMEN ACTIEF
IN WIJK

E N  B U U R T

Gezellig samen komen en elkaar beter leren kennen, dat is het 
doel van de koffieochtend dat Geke en Adt Zwart op het pleintje 
aan het Koolzaadhof in Biddinghuizen willen organiseren. Zij 
blazen het pleintje als ontmoetingsplek graag nieuw leven in. 
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