
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
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buurt
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initiatief

Het begon met één telefoontje naar de gemeente en inmiddels is het idee 
van Dennis van Vaneveld uit Swifterbant uitgegroeid tot een vaste speelplek 
voor kinderen uit de buurt. We hebben het over het hinkelpad dat aan de 
Noordhoren is gerealiseerd dankzij het inschakelen van ‘Samen Actief’. 
Wij namen er een kijkje.

"OPA'S EN OMA'S HINKELEN
GEZELLIG MEE"

"EEN VERRIJKING
VAN DE BUURT"

“Alle kinderen hebben geholpen!”
OUD-SWIFTERBANT
Van Vaneveld heeft zelf twee jonge kinderen 
en zag kansen voor een buurtproject op een 
kale plek in de straat. Zijn vrouw Natascha 
had al ervaring opgedaan met het realiseren 
van een mozaïekbank, even verderop in 
de buurt. Het idee voor een hinkelpad met 
mozaïektegels was dan ook snel geboren. 

Er werd contact gezocht met de gemeente 
om het idee in de kinderrijke buurt te reali-
seren: “Wij wilden graag een hinkelpad, maar 
je kan natuurlijk niet zomaar tegels neer-
leggen. We dachten altijd dat het best lastig 
was om dingen via de gemeente te regelen, 
maar het contact en het aanvraagproces 
verliep heel soepel. De gemeente regelde 
een aannemer die het hinkelpad heeft aange-
legd en alle buurtkinderen kwamen helpen 
bij het maken van het mozaïek." Onderdeel 
van de deal is dat de familie Van Vaneveld 
het hinkelpad zelf onderhoudt. "We hebben 

ook gereedschappen aangeschaft, want de 
mozaïektegels moeten gerepareerd kunnen 
worden. Daarnaast heb je speciale lijm nodig 
om de stukjes aan de stoep vast te kunnen 
maken.” 

Het hinkelpad ligt er nu een half jaartje en 
wordt � ink gebruikt: “Het hinkelpad vormt 
een markeerpunt in de buurt. We zien gere-
geld kleine kinderen die van en naar school 
even over het hinkelpad hinkelen. Ook opa’s 
en oma’s, die met de kleinkinderen uit het 
bos richting het centrum lopen, kunnen het 
vaak niet laten om even te hinkelen. Dat is 
wel grappig om te zien. Soms doet oma het 
zelfs even voor. Een dergelijk speelattribuut 
werkt kennelijk in deze tijd ook nog heel 
goed.”

Van Vaneveld hoopt dat dit project een 
inspiratie vormt voor andere buurten en 
misschien zelfs een opstapje gaat zijn voor 
andere gezamenlijke buurtactiviteiten zoals 
een buurtbarbecue of buurtkerstboom. 

"We willen niks forceren, maar we merken 
dat de kinderen uit de buurt elkaar hier vaak 
tegenkomen en dat zorgt toch voor meer 
interactie in de buurt. Misschien gaan we 
Samen Actief nog wel vaker inzetten. Het 
maken van het hinkelpad was een leuke geza-
menlijke actie.  Dat smaakt zeker naar meer.”


