
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 kaal pleintje dat in bezit genomen werd door hang-
jongeren. Vasthi Blauw vond als bewoonster van de Lucernehof in 
Biddinghuizen dat daar iets aan moest gebeuren en trok bij Samen 
Actief aan de bel. Vanuit de gemeente werd er bewonersbudget 
beschikbaar gesteld en nu is het ooit zo ‘troosteloze plein’ 
omgetoverd tot een educatieve buurtspeelplaats.

‘VOORAL DE
ZANDBAK IS
POPULAIR’

'IK KEN NU 
BIJNA IEDEREEN 
UIT DE BUURT'

“De buurt heeft   elkaar beter leren kennen dankzij dit project”

OUD-BIDDINGHUIZEN
Blauw: “Het is uitgegroeid tot een project 
dat door de hele buurt gedragen wordt.” 
Toen de gesprekken met de gemeente waren 
afgerond en bekend was wat er wel en niet 
mogelijk is (zo is er voor bepaalde zaken een 
keurmerk nodig), werd er aan de kinderen 
uit de buurt gevraagd wat ze graag zouden 
willen. “Een jongetje kwam toen met het 
idee van een verkeersplein”, zo vertelt Blauw 
trots. “Daar zijn we toen mee aan de slag 
gegaan en nu is een groot deel van dat plan 

ook uitgevoerd.” Naast 
het educatieve karakter 
zijn er ook heel veel 
elementen toegevoegd 
die de kinderen uit de 
buurt dagelijks bezig-

houden: “In het begin waren er maar een 
paar kindjes, maar we zien dat er steeds meer 
kinderen – ook uit nabije gelegen woon-
hofjes – hier in de buurt komen spelen. Vooral 

de zandbak is heel populair”, zo vertelt Blauw 
die zelf ook moeder is van twee opgroeiende 
kinderen. “Het is gewoon handig als je kleine 
kinderen hebt dat ze vlakbij huis kunnen 
spelen, want anders moet je altijd mee.” 

Het idee ontstond afgelopen najaar en is 
middels een plan dat vanuit Samen Actief is 
opgesteld uitgevoerd. “In februari kregen we 
te horen dat ons plan was goedgekeurd en 
in april zijn we begonnen met het aanleggen 
van het speelterrein. Eerlijk gezegd kende 
ik zelf bijna niemand voordat we hieraan 
begonnen. Maar nu ken ik bijna iedereen. Je 
werkt samen en zo leer je elkaar kennen. Er 
is als afsluiting ook een barbecue georgani-
seerd. Het is dus niet alleen voor de kinderen 
een hele verbetering, maar dankzij dit 
project heeft de hele buurt elkaar beter leren 
kennen.” Het belangrijkste doel: een pleintje 
waar elke dag kinderen samen aan het spelen 
zijn, is bereikt. Maar Blauw is geïnspireerd 

door dit succes en wil nu meer: “Het contact 
met Samen Actief is heel positief verlopen. 
Het indienen van de aanvraag kan gewoon 
online, ook de realisatie is heel goed bege-
leid. Nu we iedereen wat beter kennen gaan 

we ook pakketten 
aanvragen voor een 
kerstviering in de 
buurt of voor een 
leuke activiteit op 
Koningsdag.”

Na de zomervakantie starten we  met 
een nieuwe serie buurtinterviews op 

basis van 1x per maand.  Samen Actief 
wenst u een prettige zomervakantie!


