
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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Eén deimt stond vroeger voor de oppervlakte die in één dag gemaaid kon 
worden. De bewoners van De Deimt in de Landmaten in Dronten werden 
echter geïnspireerd tot de aanleg van een pluktuin.  Door het bewoners-
budget van Samen Actief gaan de bloembollen straks de grond in en 
worden er in het voorjaar heerlijke kruiden en vruchten geplukt.

'BINNEN EEN PAAR WEKEN DE 
EERSTE SCHEP IN DE GROND'

'EEN MOOI, KNUS PLEKJE 
WAAR WE ALS BUURT 
ACTIEF MEE ZIJN'

“Superleuk om met elkaar bezig te zijn”

LANDMATEN DRONTEN
De initiatiefnemers zochten contact met de 
gemeente Dronten toen enkele struiken in de 
straat werden verwijderd. Hun idee om op de 
'ontgonnen' plek een gezamenlijke pluktuin 
te realiseren werd direct door de gemeente 
omarmd. 

Bewoonster Roelien Oomen: “We hadden de 
pluktuin aan de Warmonderhof gezien en die 
inspireerde ons om ook zoiets in onze buurt 
te gaan doen." Vrijwel gelijk nadat dit idee 
ontstaan was, verschenen er enkele 
gemeentewerkers in de straat om enkele 
struiken te verwijderen. Oomen: “Dat viel 
heel toevallig samen. Buurvrouw Maartje is 

toen naar de mannen toegestapt. Zij advi-
seerden ons om contact op te nemen met 
Samen Actief. Wij werden daardoor gewezen 
op de mogelijkheid om bewonersbudget 
aan te vragen voor dergelijke initiatieven. 
Een paar weken later kon de eerste schep de 
grond in.” 

Een kleurrijke aanblik
Er werd gekozen voor een pluktuin omdat de 
verscheidenheid aan bloemen en planten de 
buurt opvrolijkt. De realisatie van de pluktuin 
zorgt niet alleen voor een mooiere, kleurrijke 
aanblik: het zorgt er ook voor dat de buurt-
bewoners elkaar vaker zien. Oomen: “Tijdens 
het planten van de bloembollen kwamen we 

al direct in gesprek met enkele nieuwe buren 
die we nog niet ontmoet hadden. Het is echt 
superleuk om zo met elkaar bezig te zijn.”

Eén deimt stond vroeger voor de oppervlakte 
die in één dag gemaaid kon worden. De 
grootte van de pluktuin is echter niet een 
equivalent van die oppervlaktemaat, omdat 
het erg lastig is dat uit te rekenen. “Dat was 
een leuk detail geweest, maar nooit ons doel. 
Het is gewoon een mooi, knus plekje waar we 
als buurt actief bezig zijn met elkaar. We advi-
seren andere buurten om ook iets dergelijks 
te gaan organiseren”, vertelt Roelien Oomen. 
“Ik vertel het ook op mijn werk aan mijn 
collega’s en iedereen vindt het heel erg leuk 
wat we hier doen.”


