
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? Eerdere 
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!
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Op een prachtige zaterdagmiddag verzamelen de bewoners van de 

Concourslaan in Dronten zich voor een gezamenlijke klus- en smuldag. 

Eén van de initiatiefnemers zijn Rob en Joyce Baade, die anderhalf jaar 

geleden vanuit Lelystad naar de Concourslaan verhuisden: “Insecten 

hebben het moeilijk, dus helpen wij ze een handje door insectenhotels 

te bouwen en in onze tuinen op te hangen”, aldus Rob Baade.

"DREMPELVREES OM GEMEENTE-
AMBTENAREN TE BENADEREN 
IS TOTAAL NIET NODIG"

MANEGEBUURT - DRONTEN
Het idee voor deze activiteit ontstond vanuit 
een duurzaamheidsgedachte: 'goed zijn 
voor het milieu, is goed voor nu en voor
later'. Maar Baade heeft ook gemerkt dat de 
buurtactiviteit eff ect heeft op de bewoners 
zelf: “De hele straat doet mee en dat vergroot 
de saamhorigheid. Nou is dit sowieso al een 
gezellige buurt doordat we meerdere keren 
per jaar iets organiseren. Tussendoor lopen
we de deur niet plat bij elkaar, maar als er iets 
is, dan staan we direct voor elkaar klaar.”

De sfeer is dus al goed aan de Concourslaan 
en dat is na deze bouw- en knutseldag alleen 
maar beter geworden: “Jazeker, dankzij 
het bewonersbudget dat vanuit Samen 
Actief door de gemeente Dronten aan ons 
beschikbaar is gesteld, is het gelukt om alle
materialen voor de insectenhotels aan te
schaff en. Hierdoor hebben we niet alleen 
hele mooie insectenkastjes kunnen maken, 

maar door het met de hele buurt samen te
bouwen, hebben we iedereen ook beter leren
kennen. We wonen hier pas anderhalf jaar,
maar omdat we zowel in de zomermaanden
als met kerst iets organiseren, kennen wij
iedereen al. Nog niet iedereen bij naam, maar
wel van gezicht”, vertelt Baade met een brede
glimlach.

Drempelvrees om de gemeenteambtenaren
te benaderen, is volgens Baade totaal niet
nodig: “Voordat we hier kwamen wonen
hadden we nog nooit van Samen Actief 
gehoord. In Lelystad bestaat zoiets (nog) niet. 
Na een paar e-mailtjes met de gemeente was
het voor ons al snel duidelijk dat het heel
prettig is om met de mensen van Samen

Actief te werken: ze zijn heel toegankelijk.
Andere buurtbewoners kenden de organi-
satie al langer en die hadden ons al het één 
en ander verteld. Nu we het zelf hebben 
meegemaakt vinden wij het stimulerings-
programma ook helemaal geweldig. Samen 
Actief heeft ons geholpen om sneller in de 
buurt te worden opgenomen door meerdere 
keren per jaar samen met de buren lekker 
bezig te zijn. Ik spreek dan ook namens de
hele straat als ik zeg dat wij de komende 
jaren zeker doorgaan met het ontplooien van
activiteiten.”

Bouw- en  knutseldag voor saamhorigheid in de wijk
"DE SFEER IS NA DE BOUW- 
EN KNUTSELMIDDAG ALLEEN 
MAAR BETER GEWORDEN "
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