
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
IN WIJK

E N  B U U R T
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De Slepersgilde werd vele jaren later aangelegd dan de andere straten in 

de buurt. Het braakliggende stuk werd in drie fases omgetoverd tot een 

nieuw stukje Dronten-West. Om de buurt te leren kennen ging Marianne 

van der Deen-Antonious bij alle woningen langs om een groepsapp op te 

starten. Allereerst om bij calamiteiten elkaar te helpen, maar ook om een 

stukje buurtbinding te creëren. En dat lukte al vrij snel.

“IDEAAL DAT DE GEMEENTE
HIERIN FACILITEERT” 

DE GILDEN-DRONTEN
Marianne Van der Deen-Antonious: “Tijdens 
de bouw spreek je natuurlijk al veel mensen 
en een nieuwbouwwijk is in het begin vaak 
heel kaal. Om de buurt een beetje op te 
vrolijken hebben we met zijn allen bedacht
een plantenbak te plaatsen en kleurrijke plan-
tenbakken op te hangen.” Van der Deen-An-
tonious besloot de gemeente in te schakelen
om het buurtproject te fi nancieren: “Het is
ideaal dat de gemeente hierin faciliteert, 
want je gaat niet snel bij mensen - die je nog 
maar net kent - langs om geld te vragen.” 

Ondanks dat het een nieuwe buurt is, was 
het volgens haar niet lastig om de handen op 
elkaar te krijgen voor dit initiatief. “Iedereen 
was direct enthousiast, want de contacten 

zijn hier sowieso al goed. We lenen spullen
van elkaar, kinderen spelen met elkaar. Het is
gewoon een hele fi jne straat om in te wonen.”

Door de hulp van de gemeente bleef het 
niet bij een idee. “Kwestie van een e-mail 
sturen en we kregen al vrij snel reactie dat er
bewonersbudget beschikbaar werd gesteld
aan onze straat. We hadden via iemand
anders al gehoord dat dat kon, maar we
hadden niet verwacht dat ze bij de gemeente
zo snel en enthousiast zouden reageren.
Het was eigenlijk allemaal zo geregeld.” Het
plantenbakkenproject zal volgens Van der
Deen-Antonious zeker niet het laatste zijn dat
ze via Samen Actief willen realiseren. Tijdens
de buurtactiviteiten ontstaan steeds nieuwe
ideeën. “We hebben eerder al gebruikge-
maakt van de buurtkerstboom en we hebben 
nog ideeën genoeg. Er is nog budget over
en daarmee gaan we dit jaar een barbecue
organiseren en vlaggetjes voor Koningsdag

halen om de woningen te versieren. Ook 
is het plan opgevat om te gaan ‘gluren bij
de buren’. Hoewel de twee-onder-een-kap 
huizen identiek zijn, heeft iedereen zijn of 
haar huis anders ingericht en het lijkt ons leuk 

om inspiratie bij elkaar op te doen. Het hele 
Samen Actief-project heeft enorm bijge-
dragen aan de totale buurtbinding. Ik zou aan 
alle buurten adviseren: investeer even wat 
tijd, kom met ideeën en regel niet alles zelf: 
de gemeente kan helpen. In nieuwe buurten,
maar ook om ‘oude’ wijken weer nieuw leven 
in te blazen.”

“Enorm   bijgedragen aan buurtbinding”

“INSPIRATIE OPDOEN DOOR
TE GLUREN BIJ DE BUREN” 
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