
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!
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De bewoners van het hofj e aan de Majoraan in Dronten-Zuid hebben 

gezamenlijk de buurt opgevrolijkt door bloemenzaad te planten in een 

stukje openbaar groen. Het idee ontstond nadat Johan Pruim in deze krant 

las dat bewoners van De Deimt eind vorig jaar hetzelfde hadden gedaan. 

“Dat heeft ons geïnspireerd om ook plannen te maken voor onze eigen 

straat”, aldus Pruim.

"DE BLOEMEN SCHENKEN WE 
AAN BUURTBEWONERS DIE
EXTRA AANDACHT VERDIENEN"

DE KRUIDENTUIN - DRONTEN
Tijdens de oud- en nieuwviering kwam 
het onderwerp weer ter sprake en werd de 
handschoen opgepakt. Er werden plannen 
gemaakt en Pruim nam contact op met de
gemeente. “We hebben aangegeven dat 
wij het onderhoud van dit stukje gemeen-
tegrond wel op ons willen nemen. De 
gemeente was direct enthousiast, dus toen 
zijn we verder gegaan met onze plannen. Al 
vrij snel hebben we besloten dat er ook een 
hekwerk omheen moest komen om te voor-
komen dat spelende kinderen, die richting 
het speeltuintje gaan, door de bloemen en
planten lopen.”

Plant waar de straat naar vernoemd is

Eén van de planten wordt de lipbloemige 
Majoraan. “In een zelf aangelegd perkje mag
de plant waarnaar onze straat is vernoemd
natuurlijk niet ontbreken. Het geheel wordt
heel fl eurig met allerlei bloemenmengsels 

en vaste planten. Het hekwerk hebben we
zelf gemaakt en er was nog budget over voor
bloemenzaad, dus dat hebben we voor dit
jaar ingezaaid. We hebben al plannen voor 
het bewonersbudget van volgend jaar.”

De bloemen worden straks geplukt en 
geschonken aan bewoners van de straat die
een beetje extra aandacht verdienen. “Zo
zorgt het hele project voor meer samenhorig-
heid: de gezamenlijke aanleg en het onder-
houd, maar ook de betrokkenheid bij buren
die wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken.
Daarnaast heeft het een educatieve functie:
onze kinderen leren op deze manier zuinig
te zijn op de natuur in je buurt. De meeste 
kinderen weten niet eens dat Majoraan een

kruid is en hoe het eruit ziet. Die bewustwor-
ding vinden we heel belangrijk. Er hangt niet 
voor niks een vogelhuisje en er komt nog een 
insectenhotel bij. Dat bewust omgaan met de 
natuur gaat hand in hand met het gezellig en 
milieubewust maken van onze buurt.” 

Het enthousiasme onder de bewoners 
was direct groot. “Iedereen wilde graag 
meehelpen om dit project te realiseren. 
Doordat ik ook betrokken ben bij het Samen 
Actief-project ‘Het Buitenlokaal’ wist ik al
van het bestaan af, maar dit is de eerste keer
dat we bewonersbudget voor onze eigen 
straat hebben aangevraagd. Het samen 
brainstormen voor deze plannen was ook erg 
leuk. En de gemeente heeft zoveel mogelijk 
meegewerkt om alles mogelijk te maken.”

“Een gezellige en milieubewuste buurt”
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