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De Morinel is één van de oudere wijken in Dronten. De saamhorigheid is in 
grote delen van de wijk al behoorlijk hoog, maar een plekje om samen te komen 
is er vaak niet. Een aantal bewoners van de buurt besloten daarom contact op 
te nemen met de gemeente Dronten voor de aanleg van een buurtpleintje. 

“Een mooie plek om samen te komen”
DE OEVERLOPER  Via Samen Actief 
en het Oranjefonds is dat plein inmiddels 
gerealiseerd. Het begon -zoals zo vaak- met 
een gekscherende opmerking van een paar 
buren die bij de zoveelste barbecue op de 
parkeerplaats met elkaar in gesprek raakten. 
Serge Dubois was één van die bewoners 
van De Morinel die op het idee kwam om 
dit gezamenlijk op te gaan pakken: “Toen 
de gemeente bij het opknappen van de 
parkeerplaats aangaf met de gemeentetuin 
tussen ons woonblok en de parkeerplaats 
geen plannen te hebben, hebben wij direct 
aan de bel getrokken. Vanuit Samen Actief is 
toen goed meegedacht en uiteindelijk is deze 
zomer het project gerealiseerd.”

Twee fases
De voltooiing bestond uit twee fases. De 
eerste fase was de aanleg van een plein. De 
middelen hiervoor werden betaald uit het 
bewonersbudget dat Samen Actief beschik-
baar had gesteld. “Vanuit de buurt zorgde 
dit voor een reeks aan positieve reacties. Er 
zijn nu zelfs al bewoners van andere woon-

blokken die meedoen met dit project en 
vanuit De Kievit -een straat verderop- bieden 
mensen spullen aan om het pleintje aan te 
kleden. Het plein heeft zelfs in de aanlegfase 
al voor veel saamhorigheid gezorgd.”

De tweede fase van het project werd tijdens 
de afgelopen burendag voltooid: de aanleg 
van bloemen en planten. Ook werd er geza-
menlijk -corona-proof uiteraard- een tweede 
picknickbank in elkaar geknutseld. Dubois: 
“Vanuit Samen Actief zijn er een aantal voor-
waarden gesteld aan het project. Eén daarvan 
is dat we het stuk grond zelf onderhouden. 
Door de aanleg van bloemen en planten 
wordt het plein nu ook mooi aangekleed. We 
hebben hekjes geplaatst rondom de bomen 
en aan beide kanten van het plein komt een 
pergola. Het plein is hierdoor niet alleen een 
mooie plek om samen te komen, maar het 
� eurt direct de hele wijk op.”

Samenbrengen
Dubois hoopt dan ook dat hun initiatief ook 
andere buurten gaat inspireren: “De Morinel 
is een oude wijk en de saamhorigheid is 
hier al best groot. Er woont hier een heel 
gemêleerd gezelschap van jong tot oud en 
van gezinnen tot alleenstaand. Het is mooi 
dat we al die mensen met dit initiatief kunnen 
samenbrengen.” 
“Hopelijk doet een goed voorbeeld, goed 
volgen. Zowel in oud-Dronten, waar we 
al vanuit andere straten vragen hebben 
gekregen of dat bij hun in de straat ook 
mogelijk is, maar ook bijvoorbeeld in buurten 
van Dronten-West. Daar zijn straten met 
veel nieuwe bewoners die vaak nog weinig 
contact met elkaar hebben. Door middel van 
dit soort buurtpleintjes betrek je iedereen bij 
de buurt. Dat maakt het wonen bij elkaar in 
de straat leuker, gemakkelijk en zorgt ervoor 
dat je meer voor elkaar over hebt.”
 
 

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!

ZELFS BEWONERS VAN 
ANDERE WOONBLOKKEN
DOEN MEE MET DIT PROJECT


