
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
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De Sikkel in Dronten is een straat met twintig woningen die in de vorm 

van een sikkel zijn gebouwd. Naast de eigen kavels liggen er in de buurt 

ook gezamenlijke grasveldjes. Begin dit jaar kwamen een aantal bewoners 

met het idee om daar - in het kader van biodiversiteit - een bloemenweide 

aan te leggen en een bloembollenstrook aan te planten bestaande uit 

tweeduizend bollen. 

“DIRECT GROOT 
DRAAGVLAK VOOR 
PROJECT” 

“Met de  hele buurt de handen uit de mouwen steken”
DE DRIESLAG - DRONTEN
Buurtbewoners Marleen Leeuw, Riekske 
Holland en Steven Verstraten zochten als 
buurtcommissie contact met de gemeente 
Dronten om de plannen voor een bloemen-
weide voor te leggen. Via de groenspecia-
list kwamen de bewoners van De Sikkel in 
contact met de gemeente. 

Verstraten: “We hadden de gemeente eigen-
lijk alleen benaderd omdat we hulp zochten 
in de vorm van arbeid, maar toen bleek dat 
er meer mogelijkheden zijn als het een geza-
menlijke activiteit betreft. We hebben dan 
ook met de hele buurt dit project opgepakt, 
drinken samen een bakje koffi  e met koek 
en steken vervolgens als voltallige buurt de 
handen uit de mouwen. De bloembollen-
strook wordt eerst aangeplant en komend 
voorjaar willen we de bloemenweide reali-
seren.”

Er vond een plezierige projectbespreking
plaats met Samen Actief, vervolgt Verstraten.
"Vanuit de gemeente Dronten wordt er
sowieso goed meegedacht; er werd van alle
kanten positief gereageerd op ons initiatief.
De buurtcommissie heeft vervolgens de
plannen voorgelegd tijdens de algemene
ledenvergadering van de VvE. Ook vanuit de
buurt was er direct een groot draagvlak en
dat is ook wel te zien aan de opkomst tijdens
deze dag.” 

Hoewel de commissie snel de handen op
elkaar kreeg voor het initiatief is er ook in De
Sikkel nog veel te winnen als het gaat om
buurtbinding: “Deze dag helpt enorm, maar

de meeste mensen in de buurt werken nog 
en ondanks dat we hier al twintig jaar wonen, 
kennen we de buren lang niet allemaal. We 
hopen meer saamhorigheid te creëren en 
daar draagt Samen Actief zeker aan bij. Het 
eff ect is dus tweeledig: we helpen de bijen
door de bloemen te planten, de biodiver-
siteit wordt vergroot en de buurtbinding 
wordt groter. Het project gaat van landelijk 
(bijenstand op peil brengen) via de provincie
(Flevolandschapsbeheer, red.) naar de straat.
En dat is heel mooi om te zien! Bovendien 
kan iedereen die hier woont of door de straat
loopt of fi etst, straks genieten van een mooie 
bloemenweide en de prachtig bloeiende 
bloembollen”, aldus Verstraten.
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