
SAMEN ACTIEF
IN WIJK

E N  B U U R T

in
buurt
beeld
initiatief

De bewoners van de Koolzaadhof in Biddinghuizen hebben 
gezamenlijk de schouders eronder gezet om de openbare ruimte te 
verbeteren en meer verbondenheid in de buurt te creëren. Door de 
hulp in te roepen van Samen Actief is het nu een stuk gezelliger in de 
wijk! En dat terwijl het project eigenlijk nog maar halverwege is. 

Een leefbare buurt maken we samen

DE BUURT IS ECHT VERANDERD 
EN NOG NOOIT ZO SAAMHORIG 
GEWEEST

BIDDINGHUIZEN  Buurtbewoonster 
en één van de initiatiefnemers Bianca van 
Loveren: “Het begon allemaal met aanhou-
dende gezondheidsklachten bij diverse 
buurtbewoners door de pluisjes van de 
plataanbomen. Met het plan om de bomen 
te laten kappen en mooi ander groen 
te laten aanleggen trokken we als buurt 
naar de gemeente. Daar hebben we hele 
goede gesprekken gehad en hebben we in 
samenwerking met Samen Actief een mooi 
compromis bedacht.”

Natuurlijk buurtplein
Bewoners van de Koolzaadhof, de gemeente 
Dronten en Samen Actief kwamen gezamen-
lijk op het idee om een natuurlijk buurtplein 
te realiseren: “Hierdoor konden de plataan-
bomen behouden worden en hoefden we 
ze alleen maar terug te snoeien om van de 
gezondheidsklachten af te komen. En het 
grasveld dat voorheen vooral als honden-

toilet diende, functioneert nu dankzij het 
bewonersbudget als � jne ontmoetingsplek.” 

Het pleintje bestaat nu nog grotendeels uit 
natuurlijke materialen: wilgentenen, boom-
stronken, kruiptunnels voor de kinderen en 
een insectenhotel van pallets en dakpannen. 
Van Loveren: "Het doel om meer saamhorig-
heid en gezelligheid in de buurt te krijgen is 
ruimschoots bereikt. Er is veel meer contact 
onderling. We hebben nu als straat ook een 
groepsapp waarin buurtbewoners elkaar 
opzoeken. Zo komt het nu voor dat buren die 
elkaar voorheen niet eens gedag zeiden, nu 
bij elkaar op verjaardagsvisite gaan of buiten 
op het pleintje samen met de kinderen een 
spelletje doen. Ik woon hier al veertien jaar en 

de straat is nog nooit zo saamhorig geweest. 
De Koolzaadhof had altijd een beetje een 
negatief imago, maar dat is nu echt op een 
positieve manier veranderd. We blijven dan 
ook activiteiten organiseren, want na elke 
activiteit groeit het aantal deelnemers.” 

Volgens Van Loveren verliep het contact 
met de gemeente bijzonder prettig: “Ik kan 
Samen Actief van harte aanbevelen aan alle 
buurten in onze gemeente: het werkt echt! 
Onze buurt is totaal veranderd sinds we met 
dit project gestart zijn. Samen Actief is er niet 
voor niets: maak van de gelegenheid gebruik 
en doe het samen, want niemand kan het 
alleen.”

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!

Dit interview is tot stand gekomen met in achtneming van de 
huidige corona-maatregelen.


