
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
IN WIJK

E N  B U U R T
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initiatief

Al een flink aantal jaren staat er dankzij Samen Actief een 
buurtkerstboom op Het Plankenpad in Swifterbant. Dit 
voorjaar werden er vanuit het bewonersbudget voor het eerst 
ook bloembollen geplant, maar één van de gezelligste buurten 
in Swifterbant wil nog meer kleur in de straat. 

‘VAN ELKE 
GELEGENHEID 
EEN FEESTJE
MAKEN’

'ZONDER STEUN
SAMEN ACTIEF
WAS HET NIET 
GELUKT'

‘Jong en oud: iedereen in de buurt doet mee!’

KAMPBUURT - SWIFTERBANT
Dankzij de hulp vanuit de gemeente is er 
sinds kort een plantenbak geplaatst bij de 
entree van Het Plankenpad. Buurtbewoonster 
Sandra Nobel: “Hoe mooi zou het zijn als daar 
nog een tweede bij kwam, zodat mensen 
door een poort van bloemen en planten 
de straat inrijden? Dus mocht u nog een 
geschikte bloembak overhebben die niet in 
gebruik is, laat het ons dan weten.”

 
Nobel is al jaren 
één van de buurt-
bewoners die de 
jaarlijkse activiteiten 
organiseert. Ze doet 
dat samen met bijna 

alle mensen uit de straat, want iedereen 
op Het Plankenpad is bereid om vrije tijd in 
‘een gezellige buurt‘ te stoppen. “Jong en 
oud: iedereen doet mee. Het afgelopen jaar 

heb ik door extra drukte op mijn werk wat 
minder tijd gehad hiervoor, maar dan worden 
de taken direct opgepakt door een andere 
bewoner. Iedereen draagt zijn steentje bij. 
Heerlijk is dat!” 
 
Andere gezamenlijke activiteiten
Naast de buurtkerstboom die via Samen 
Actief altijd naast de parkeerplaats prijkt, 
wordt er ook jaarlijks een barbecue 
gehouden en is er mede dankzij een bewoner 
nu een prachtige speelplaats aangelegd. 
Nobel: “Ook hebben we een lief en leed potje. 
Hiermee worden nieuwe bewoners verwel-
komd, maar ook als iemand steun nodig 
heeft, wordt er aan ze gedacht. Ook zijn er 
al plannen om samen jeu de boules te gaan 
spelen. Elke gelegenheid wordt aangegrepen 
om er een feestje van te maken. Daar zijn we 
heel zuinig op en merken dat we daar ook 
andere buurten mee aansteken.” 

Het Plankenpad 
kreeg nationale 
bekendheid toen 
ze in 2015 de derde 
plaats haalde bij 
de verkiezing van 

‘Beste klimaatstraat van Nederland’. “Mensen 
die net naast Het Plankenpad wonen balen 
vaak, dat ze net buiten de straat vallen. Maar 
die mensen betrekken we ook gewoon bij 
onze acties. Zo hebben we een keer ‘warme 
truien-dag’ gedaan (de kachel een graadje 
lager) en aan Earth Hour doen we ook mee. 
Dan doet er altijd een hele groep mee, ook 
bewoners net buiten de straat. We zoeken 
elkaar om de haverklap op en dat was zonder 
de steun vanuit Samen Actief nooit gelukt.”
 


