
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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Een spontane buurtbarbecue zorgde voor het plan om een gezamenlijk 

pleintje te realiseren aan De Patrijs in Dronten. Jarenlang gebeurde er 

eigenlijk weinig in de straat in de Fazantenbuurt en dit idee voor een 

centraal plekje moet daar verandering in brengen. Buurtbewoner 

Hilbert Buist ging vervolgens op zoek naar manieren om het pleintje

ook fi nancieel mogelijk te maken. 

“MEEDOEN IS VRIJBLIJVEND, 
MAAR IEDEREEN STAAT TE 
TRAPPELEN OM TE HELPEN” 

DE FAZANT - DRONTEN
Hilbert Buist: “Op de plek waar een boom
stond, realiseren we nu een buurtbank waar 
we de barbecue kunnen houden. Nadat 
de tekeningen klaar waren, zijn we naar de
gemeente gestapt om via Samen Actief dit 
project mogelijk te maken. En die werkten 
direct goed mee.” Inmiddels hebben de 
buurtbewoners de mouwen opgestroopt om 
de picknickbank in elkaar te zetten. “Het is
een buurt die bestaat uit een mix van jong 
en oud. We noemen onszelf de Zuid-as van 
De Patrijs en we kunnen het heel goed met 

elkaar vinden en dan is het organiseren van
dit soort dingen ook gemakkelijk. Meedoen 
is vrijblijvend en toch staat iedereen te trap-

pelen om mee te helpen en aan te schuiven.”
De gemeente heeft vooral een ondersteunde
rol gehad bij dit buurtproject: “Wij hadden
vanaf het begin al een goed idee wat we
wilden. De gemeente heeft onze plannen 
direct omarmd. Het idee ontstond nadat
we een bezoekje hadden gebracht aan de
open dag van de gemeente op het Meerpaal-
plein. Het oorspronkelijke plan is in oktober
ingediend en in december al goedgekeurd.
We hebben bewust even gewacht tot de 
wintermaanden voorbij waren en zijn toen 
gelijk begonnen. De samenwerking met de 
gemeente verliep heel voorspoedig. Samen
Actief zorgt dat de plannen bij de juiste 
personen op het gemeentehuis terecht-
komen en regelen alles voor je.”

Nu alle neuzen in de straat dezelfde kant
opstaan, wordt het zaak het pleintje ook 
regelmatig te gaan gebruiken voor buurtac-
tiviteiten. “We hebben al koningsdagpak-

ketten aangevraagd”, vertelt Buist tussen het
timmeren van de buurtbank door. “Met kerst
hadden we al een keer een buurtboom en
dit pleintje gaat zeker zorgen voor nieuwe
initiatieven. Het buurtgevoel wordt hiermee

nog meer versterkt. De bank staat er al, dus
dan is het nog gemakkelijker om gezellig 
samen een bakje koffi  e te gaan drinken. Wij
vinden het heel belangrijk om ook aan de 
nieuwe bewoners van De Patrijs te laten zien 
dat de buurt onderling heel actief is. Jonge 
gezinnen trekken vaak naar West, maar hier
is het ook heel gezellig wonen”, besluit Buist 
trotstrots. 

"Het buurtgevoel wordt alleen maar sterker”

“INSPIRATIE OPDOEN DOOR
TE GLUREN BIJ DE BUREN” 
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