
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
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initiatief

Het gezamenlijke binnenplein aan de Crocus- en Hyacintstraat in 
Swifterbant was jarenlang een sfeerloze plek met veel onkruid. Een pleintje 
waar de bewoners niet langer bleven dan nodig was. Totdat Anton Oostra, 
Nonja Omerbasic en Grietje van Drie-Schreurs besloten:  tot hier en niet 
verder. De gemeente vernieuwde het straatwerk en de bewoners vervingen 
het onkruid door courgetteplanten, appels- en perenbomen.

‘DANKZIJ GEMEENTE IS ALLES 
SNEL EN SOEPEL VERLOPEN’

'DE KINDEREN LEREN HOE 
ZE EIGEN FRUIT EN GROENTE
VERBOUWEN'

“Nu al onze eerste eigen appeltjes geplukt”
BLOEMENBUURT SWIFTERBANT
De drie bewoners hadden gezamenlijk het 
plan opgevat om na de aanleg van de nieuwe 
bestrating, onkruid te weren door zelf het 
onderhoud te gaan verrichten. Een tele-
foontje naar de gemeente Dronten leverde 

echter veel meer op: “Al snel werd ons verteld 
dat er voor dergelijke buurtinitiatieven een 
budget beschikbaar is. Wij hadden niet 
eerder van Samen Actief gehoord, maar 
na ons eerste contact ging het heel snel. 
Binnen een paar weken was alles geregeld 
en stonden de eerste planten in de bakken”,  
zo vertelt Van Drie-Schreurs. Het plan om 
het pleintje te bevrijden van onkruid was 
gelukt en de uitwerking overtrof in alle 
opzichten de verwachtingen: “De gemeente 

heeft enorm goed meegewerkt en gezorgd 
dat alles heel soepel verliep. Dat hadden we 
echt niet verwacht. Toen we deze zomer het 
plan bedachten, zeiden we tegen elkaar: 
het zou mooi zijn als dit in het voorjaar van 
2019 gerealiseerd kan worden. Maar tot onze  
verbazing bleek dat meteen al te kunnen. 
Daar waren we natuurlijk heel blij mee, want 
nu kunnen we al onze eerste eigen appeltjes 
plukken.”

Verbroedering in de buurt
De pluktuin zorgt voor een stuk verbroe-
dering in de buurt: “We hebben direct alle 
bewoners op de hoogte gebracht. Iedereen 
reageerde razend enthousiast; zelfs de buren 
waarmee we al jarenlang geen contact 
hadden! Daar stonden we echt van te kijken”, 
aldus Omerbasic. “De pluktuin heeft gezorgd 
voor een betere sfeer in de buurt, niet alleen 
qua uitstraling, maar ook in de contacten 

onderling.” De kinderen in de buurt zijn 
ook regelmatig te vinden op het pleintje. 
Terwijl de ouders het onderhoud verzorgen 
voetballen de kinderen en leren ze tegelij-
kertijd hoe het is om je eigen groente en fruit 

te verbouwen. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten: “We kunnen elke buurt aanraden om 
een gezamenlijk initiatief te ontplooien en 
dat via Samen Actief te realiseren. Wij hadden 
van tevoren nooit verwacht dat dit zo’n 
enorm succes zou worden. We zijn echt heel 
blij dat we dit gedaan hebben.”


