
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? Eerder 
interviews teruglezen? 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

in
buurt

beeld
initiatief

Buurtbewoners van De Muddegezaai in de wijk De Landmaten zagen in 

de krant regelmatig artikelen voorbijkomen over Samen Actief. Toen er 

ook vanuit de directe omgeving positieve verhalen binnenkwamen, trokken 

enkele bewoners de stoute schoenen aan en benaderden de gemeente 

voor een buurtproject waarbij plantenbakken het straatbeeld opfl euren. 

Inmiddels staan de bloemen in de straat prachtig in bloei.

"HET IS BELANGRIJK OM 
NAAR ELKAAR OM TE KIJKEN"

“Gezamenlijk werken aan de buurt vergroot de onderlinge band”

LANDMATEN - DRONTEN
Nanda Kramer is één van de initiatiefnemers 
van de bewoners aan De Muddegezaai. 
Net als de rest van de buurt was zij zeer
verrast over de prettige samenwerking
met de gemeente bij de aanvraag van het
bewonersbudget. “Het contact met de
gemeente verliep heel gemakkelijk. Wij
horen van iedereen, die Samen Actief kent, 
dat het ontzettend leuk is om met elkaar 
bezig te zijn aan een project en hebben nu 
zelf ook ervaren dat het de onderlinge band
versterkt”, aldus Kramer die al ruim twintig 
jaar in deze straat woont. 

“In het begin werd er van alles georgani-
seerd in de buurt, maar dat is na verloop 
van tijd verwaterd. Het was dus tijd voor
een nieuwe impuls. Na wat gesprekken links 
en rechts is besloten om te beginnen met 
het aanbrengen van plantenbakken aan de 
lantaarnpalen. “Ik heb toen bij iedereen een

briefj e door de bus gedaan en het grootste
deel van de straat reageerde direct heel
positief. Uit dat overleg is ook het kuub-
kist-idee ontstaan en daar staan nu ook 
allerlei bloemen en planten in die we met alle
bewoners hebben gerealiseerd. We doen het
hier echt met elkaar.”

Na het plaatsen van de zogeheten hanging 
baskets werd een plan opgemaakt waarbij
buren elkaar afl ossen bij het verzorgen van
de bloemen en planten. Bovendien werd
er een slim systeem bedacht om de verzor-
ging te vereenvoudigen: aan elke bak hangt
een tuinslang die aan de eigen tuinslang
gekoppeld kan worden. Kramer: “Het is veel
meer dan een plantenbak. Het gaat om 
samenwerken, elkaar beter leren kennen

en dat zorgt ervoor dat we nu het hele jaar
door leuk contact hebben met alle buren. 
Als er een keer wat eten over is, dan komt 
er een berichtje in de groepsapp en wordt
er gevraagd wie die avondje nog een stukje
vlees nodig heeft. Dat soort dingen zijn erg
leuk. Het hele project heeft absoluut drem-
pelverlagend gewerkt.”

“We hebben in de zomer ook altijd een buurt-
barbecue en ook daar merk je dat het onder-
linge contact heel goed is. Het is belangrijk 
om naar elkaar om te kijken in de straat en
Samen Actief is een goed middel om dat te 
realiseren. Ook de gemeente werkt goed 
mee, dus ik wil Samen Actief graag aanbe-
velen voor andere buurten in de gemeente
Dronten”, besluit een duidelijk opgetogen 
KramerKramer. 
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