
“Zonder de  steun vanuit Samen Actief was dit nooit gelukt”

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

in
buurt
beeld
initiatief

Het begon allemaal met het gezamenlijk ophangen van een paar vlaggetjes 
op Koningsdag. Jaren later is de Granietstraat in Swifterbant één grote 
familie. Een gezellige buurt die jaarlijks meerdere activiteiten organiseert 
voor een stukje binding en sfeer in de straat. Tijdens Burendag namen wij 
een kijkje bij het plaatsen van de plantenbakken bovenin de lantaarnpalen. 

'ONS AED-APPARAAT HEEFT
LETTERLIJK LEVENS GERED'

OUD- SWIFTERBANT
Geertje van der Schouw is één van bewoon-
sters die bij elke gelegenheid aanwezig is 
en samen met de rest van de straat telkens 
nieuwe evenementen bedenkt. Dit jaar werd 
er gekozen voor het opfleuren van de buurt 
door middel van ‘hanging baskets’: planten-
bakken bovenin de lantaarnpalen. 

Van der Schouw: “Dat ziet er toch prachtig 
uit? Helemaal als ze straks in de lente weer 
in bloei staan.” Sinds de eerste wapperende 
vlaggetjes op Koningsdag en het ophangen 
van de plantenbakken aan de straatlantaarns, 
is er veel veranderd in de buurt, zo vertelt 
Van der Schouw: “Het bewonersbudget van 

de gemeente is door ons al eerder ingezet: 
van kerstboom tot barbecue en kinderrom-
melmarkt. Voorheen hadden we nauwelijks 
contact met elkaar, maar nu komt iedereen 
bij elkaar over de vloer. We helpen elkaar in 
goede en slechte tijden.” 

Een goed voorbeeld van 'elkaar helpen' is 
het AED-apparaat dat in de straat hangt. Van 
der Schouw: “Dit reanimatieapparaat is al 
twee keer gebruikt. Die heeft letterlijk levens 
gered, want in beide gevallen is het gelukkig 
goed afgelopen.” 

Volgens Van der Schouw waren al die buur-
tactiviteiten niet mogelijk geweest zonder 
de steun vanuit de gemeente. “Toen we 
hier een jaar of tien geleden mee van start 
gingen had iemand iets in de krant zien staan 
over Samen Actief. Sindsdien vragen we elk 
jaar bewonersbudget aan om gezamenlijk 

dingen te organiseren. We hebben daar zelf 
de financiën niet voor en bij elke activiteit 
doet iedereen enthousiast mee. Het helpt dus 
echt voor een stukje binding met de buren.” 
Het ophangen van de hanging baskets werd 
dit jaar tijdens Burendag gedaan, een jaarlijks 
terugkerend feest op de 4e zaterdag in 
september. Samen Actief ondersteunt deze 
feestdag omdat het de saamhorigheid in de 
straat vergroot en de openbare ruimte verbe-
tert.  Van der Schouw: "Door aan beide deel 
te nemen ziet de straat er nu fleurig uit.”

'HET IS EEN HELE HECHTE
STRAAT GEWORDEN'


