
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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De buren in de straat Het Vaandel in Swifterbant deden twee jaar 
geleden mee aan de Burendag. Dat beviel zo goed dat ze elkaar deze 
zomer opnieuw opzochten. Dankzij de steun van Samen Actief werden 
er in de zomervakantie bijenhotels gemaakt die nu in diverse tuinen 
in de buurt hangen. We gingen langs tijdens het maken van deze 
insectenverblijven en spraken met de initiatiefnemers over het 
belang van gezamenlijke activiteiten in de buurt.

‘KNUTSELMATERIAAL
VIA BEWONERSBUDGET’

'GEZELLIGHEID 
ÉN MOOIE 
TUINEN'

“Als er een keer   wat is, dan stap je gemakkelijk bij elkaar binnen”

SPELBUURT SWIFTERBANT
Linda IJzerman woont al jaren aan Het 
Vaandel en kwam met het idee van de 
bijenhotels. De buurvrouw schakelde Samen 
Actief in. “Het is begonnen na een gesprek 
met de buurvrouw. Die vroeg of we dit jaar 
nog iets gingen doen. Daar werd ook door 
andere buurtbewoners enthousiast op gerea-
geerd en daar is deze dag uit ontstaan. 

Voor het vervaardigen van de bijenhotels 
waren diverse materialen benodigd: “De 
houtschijven hebben we via de gemeente 
gekregen. Toen er gesnoeid werd hier in 
de buurt hebben we gevraagd of wij het 

snoeihout mochten gebruiken voor onze 
buurtactiviteit. De gipsblokken en de andere 
materialen hebben we via het budget van 
de gemeente bij elkaar kunnen krijgen.” We 
zetten er ook bloempotten met lavendel bij, 
zodat de dieren ook worden aangetrokken 
om hierheen te komen. Iedereen krijgt zijn 
eigen gemaakte objecten mee naar huis, 
waardoor de hele buurt meeprofiteert,” aldus 
IJzerman.  

Ook nieuwe bewoners leren kennen
Het gezamenlijk in elkaar knutselen van de 
tuinaccessoires betekent volgens IJzerman 
veel voor de buurtbewoners van de wijk in 
Swifterbant: “Je leert elkaar kennen. Er zijn 
twee nieuwe bewoners en die leren we op dit 
soort dagen kennen. Als er dan een keer wat 
is, dan stap je ook gemakkelijker bij elkaar 

naar binnen.” In de straat prijkt al enkele jaren 
de buurtkerstboom waarin Samen Actief 
tijdens de feestdagen voorziet. Dit initia-

tief is een eerste 
uitbreiding van 
de activiteiten die 
de bewoners met 
elkaar organiseren. 
“Deze dag is een 

spin-off van die kerstbomenactie, wat ook in 
de wintermaanden zorgt voor buurtbinding. 
Deze extra dag in de zomer draagt ook weer 
bij aan de gezelligheid én mooie tuinen in 
onze buurt.”


