
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 of inspiratie nodig? Kijk dan op 
onze website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

SAMEN ACTIEF
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Bewoners van een tiental woningen aan Het Toplicht in de wijk De Boeg 

hebben de handen ineengeslagen voor het realiseren van een buurtpleintje. 

De wilde bosschages zijn vervangen door zand en stenen. De knotwilg bleef 

als centraal middelpunt van het nieuwe pleintje staan. De bewoners zijn 

van plan zich meerdere keren per jaar te verzamelen voor een gezellig 

praatje of een buurtbarbecue. 

"SAMEN ACTIEF 
VERSTERKT
DE BUURTBINDING"

“Door dingen samen te doen, creëer je een band”
DE BOEG-DRONTEN
Eén van de initiatiefnemers is Samantha Veer-
huis. Gedurende een eerdere barbecueavond
raakte zij aan de praat met enkele buren Deze
ongeplande brainstormsessie ontaarde in 
een serieus plan om het saaie plekje aan Het 
Toplicht met behulp van alle buren om te
toveren tot iets moois: 
“Het is een hele leuke buurt, met weinig 
verloop. Iedereen kent elkaar en die hechte 
band heeft ervoor gezorgd dat we dit nu 
samen hebben opgepakt.” De jaarlijkse 
barbecue vond altijd plaats op de parkeer-
plaats, maar vanaf dit voorjaar hoeft dat 
niet meer. “Het gemeenteperkje was niet 
heel bijzonder. Wij hebben toen als buurt 
gezegd: hier moeten we iets aan doen. Door
de struiken rondom het perkje te plaatsen 
ontstaat er een soort pleintje en hoeven we
de parkeerplaats niet meer af te zetten. We 
bouwen geen zitgelegenheid, maar nemen 
bij de diverse activiteiten onze eigen stoelen 

mee. Dat zorgt voor betrokkenheid en 
houdt eventuele hangjongeren weg van ons
pleintje waar we voortaan de buurtbarbecue
gaan houden.”

De doelstelling: een echt gemeenschaps-
pleintje voor de tien woningen aan Het 
Toplicht is mede dankzij Samen Actief 
gerealiseerd. “Eén van onze buren had via
kennissen, die een paar straten verderop
wonen, gehoord dat de gemeente kan
ondersteunen bij buurtprojecten. Daar had 
men gekozen voor een picknicktafel en wij
voor een pleintje. Nadat we contact hadden
gezocht met de gemeente bleek dit ook 
prima mogelijk. Na het aanvragen van het 

budget werd al vrij snel duidelijk dat we de
schep uit de schuur konden pakken om aan
de slag te gaan.” 
De hulp en begeleiding van de gemeente was
volgens Veerhuis buitengewoon goed. “Alle 
contacten die we met de gemeente hebben
gehad zijn zeer goed verlopen. Het team van
Samen Actief is echt geïnteresseerd en komt 
zelfs langs voor een praatje. “Wij nemen als 
buurt verantwoordelijkheid voor het onder-
houd. Ook dat versterkt de buurtbinding.
Door dingen samen te doen, creëer je een
band. We hebben al een loopclubje, er wordt 
goed voor elkaar (en de huisdieren) gezorgd
en als iemand een handje tekort komt helpen 
we elkaar. D e boodschap van Samen Actief 
zullen wij dan ook zeker uitdragen richting 
andere buurten in Dronten.”
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