
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!
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Het was een prachtig gezicht: tientallen fietsers uitgedost in 
cowboykleding langs de akkers en fruitbomen. De fietstocht 
werd op initiatief van de buurtbewoners aan de Boudewijnlaan, 
Haringweg en Spieringweg georganiseerd.

‘DE DREMPEL OM 
HULP TE VRAGEN 
WORDT LAGER’

'HECHTE BAND
MET BESTAANDE
EN NIEUWE
BEWONERS'

Bewoners Haringweg,  Boudewijnlaan
en Spieringweg als cowboys op de fiets

BUITENGEBIED - DRONTEN
Al meer dan 50 jaar wordt er elk jaar iets 
bijzonders bedacht om het buurtfeest extra 
leuk te maken. Dit jaar werd het bewoners-
budget van Samen Actief gebruikt voor deze 
idyllische verkleedpartij op de fiets. 
De hele buurt haalde hun stalen ros uit de 
schuur om voorzien van een cowboyhoed al 
fietsend naar het ‘Wild Wild West’-feest bij 

paardenhouder 
Koopman aan 
de Haringweg te 
gaan. Onderweg 
werden de 
sportievelingen 

van een hapje en drankje voorzien bij Annet 
de Graaf aan de Spieringweg. “Het thema 
sluit aan bij de locatie waar het buurtfeest 
wordt gehouden. Elk jaar bedenken we met 
de hele buurt een ander thema, waardoor 

het elke keer een verrassing is wat we gaan 
doen”, aldus De Graaf. “Voordat we hiermee 
begonnen kenden we Samen Actief niet. 
Toen we hoorden dat er mogelijkheden zijn 
om dit soort dingen via de gemeente te 
regelen was iedereen gelijk enthousiast.” 
 
Nieuwe contacten door buurtevents
De drie straten hebben zeer veel contact 
met elkaar. “Doordat we elkaar beter hebben 
leren kennen wordt er regelmatig iets leuks 
georganiseerd voor de hele buurt. We wonen 
natuurlijk in het buitengebied en dan is het 
extra lastig om gemeenschapsgevoel in de 
buurt te krijgen. Dankzij Samen Actief is dat 
wel gelukt, want vanuit deze buurtevents 
ontstaan er veel nieuwe contacten. De 
drempel om hulp aan elkaar te vragen wordt 
lager als je mensen beter leert kennen. En dat 
is ontzettend leuk.”

Er zijn nog plannen 
om ook tijdens 
de kerst een 
buurtactiviteit te 
gaan organiseren, 
maar daar gaat de 

feestcommissie zich de komende maanden 
over buigen. “We wonen in een hele mooie 
buurt. Vlakbij het dorp Dronten en toch met 
de vrijheid van het platteland. Het is ontzet-
tend fijn dat wij dankzij de gemeente de 
mogelijkheid hebben om elkaar jaarlijks op 
een ontspannen manier te ontmoeten. Want 
dat zorgt het hele jaar door voor een hechte 
band met bestaande en nieuwe bewoners in 
dit toch wel uitgestrekte gebied.”

 


