
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!

SAMEN ACTIEF
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Sinds kort staan er vijf perenbomen en een gloednieuw picknick-
bankje aan de Van den Hamlaan in het buitengebied van Dronten. 
Reden: de straat viert dit jaar haar 50-jarig bestaan en dus werd er 
samen met de buurt besloten dit heugelijke feit te vieren. 

‘DOOR SAMEN
DOEN LEER JE 
ELKAAR ECHT
KENNEN’

‘Dankzij de steun   van de gemeente is het hier zo mooi geworden’
BUITENGEBIED - DRONTEN 
Voor het vieren van het 50-jarig bestaan van 
de Van den Hamlaan koos de buurt voor een 
initiatief waar ook toekomstige generaties 
en voorbijgangers van kunnen genieten. Het 
werd een picknickbank geflankeerd door vijf 
50 jaar oude perenbomen, afkomstig van 
de familie Huijsmans, een fruitteler aan de 
Boudewijnlaan. 
Het begon allemaal met een idee van 
Johanna Liese tijdens de nieuwjaarsverga-
dering van de buurtvereniging. "Regien van 
Daele is met het idee aan de slag gegaan 
en via de gemeente heeft zij dit geregeld”, 
zegt de bewoonster van het eerste uur trots. 
“Wij vinden dat we hier ontzettend leuk 
wonen. Er zijn veel fietsers, hardlopers en 
‘boodschappers’ die door de straat komen. 
Wij noemen hen boodschappers omdat deze 
buurt volgens ons ‘de nieuwe winkelstraat’ 
is. Er worden kersen, rode bessen en appels 
verkocht en er is zelfs een bibliotheek. Ook 
de jongelui in de straat doen mee.” Stef en 

Twan Verbrugge zijn een goed voorbeeld van 
de komende generatie en zij zijn vastbe-
raden het bankje ook over 50 jaar in stand te 
houden: “We gaan er goed voor zorgen en 
er zelf ook naartoe om te kijken of te spelen. 
Het ziet er heel mooi en gezellig uit”, aldus de 
broertjes Verbrugge. 

Regien van Daele is 
naast bewoonster 
van de straat ook 
hovenier en heeft  
het buurtinitiatief 
uitgewerkt. “Er is hier 

15 jaar geleden al een bankje neergezet, maar 
de mensen vonden deze te dicht bij de weg 
staan. Doordat het nieuwe bankje nu een 
stuk naar achter staat en beschermd is door 
perenbomen, is het een stuk prettiger om er 
te vertoeven.” Van Daele zocht contact met 
Samen Actief en gaf bij haar aanvraag aan 
dat gastvrijheid de drijfveer was. “Ik had van 
andere mensen uit het dorp al eens gehoord 

dat er gemeentelijk budget beschikbaar is 
als je iets gezamenlijk met je buurt wilt 
ondernemen. We hebben toen een aanvraag 
ingestuurd. Zonder de steun van Samen 
Actief was het nooit zo mooi geworden.” 
Van Daele raadt dan ook iedere buurt aan, 
om ook met initiatieven te komen. “Doordat 
we jaarlijks verschillende dingen samen doen 
leer je elkaar echt beter kennen. Daardoor 
ben je sneller geneigd elkaar te helpen en 
gewoon eens ergens binnen te lopen om te 
vragen hoe het gaat. Het plaatsen van het 
bankje en de perenbomen was ook weer 
zo'n buurtgebeurtenis. De een heeft het 
stuk geëgaliseerd, een ander heeft gemaaid 
en weer een ander heeft geholpen met 
aanplanten.” Op 23 juni vindt de officiële 
opening plaats. De initiatiefnemers hopen 
dat het bankje dan ook voor minder validen 
bereikbaar is. 


