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Wonen in het bos. Zo is De Schalm in het verleden ontwikkeld en zo wordt 
het wonen in deze groene buurt nog steeds ervaren. De bomen die hier 
staan behoren tot de oudste in het dorp. Dit bijzondere, natuurlijke karakter 
mocht volgens de bewoners best nog wat extra benadrukt worden. En dus 
trok men bij Samen Actief aan de bel.

Dit buurtproject brengt mensen bij elkaar
OUD-DRONTEN   “Door de coronamaat-
regelen ging de jaarlijkse buurtbarbecue niet 
door. Dus we hebben gekeken wat er wél 
mogelijk was om in de straat gezamenlijk 
te gaan doen”, zo vertelt Ernst Visscher. Jan 
Gerson Haveman kwam met het idee om de 
straat te voorzien van vrolijke zomerbloeiers. 
“Uiteindelijk heeft dat in samenspraak met 
Samen Actief geresulteerd in het ophangen 
van plantenbakken aan de lantaarnpalen, om 
zodoende het straatbeeld op te � euren.”

De aanschaf van de plantenbakken is geheel 
volgens de spelregels van Samen Actief 
verlopen: de buurt werkt het idee uit en 
dient een begroting in bij Samen Actief. Na 
akkoord ontvangt de buurt het budget voor 
de aanschaf en is vervolgens zelf verantwoor-
delijk voor het verzorgen en onderhouden 
van de planten en de bakken. Haveman: “Per 
lantaarnpaal hebben bewoners zich aange-
meld voor het water geven van de planten en 
het onderhoud van de bakken.” 

Haveman merkt dat de samenwerking nu al 
e� ect sorteert: “Bij de aanvraag, het tussen-
tijdse overleg en de realisatie zijn er mooie 
nieuwe contacten ontstaan tussen buurtbe-
woners die elkaar voorheen nog niet kenden. 
Ook de nieuwe bewoners van De Schalm zijn 
hierdoor sneller opgenomen in de groep. Dit 
buurtproject heeft letterlijk alle bewoners: 
jong en oud, op een mooie laagdrempelige 
manier bij elkaar gebracht.”

Buitenactiviteiten
Het grote aantal jonge gezinnen dat de 
afgelopen tijd op De Schalm is komen wonen 
zorgt ervoor dat dit buurtproject ook een 
achterliggende boodschap herbergt: “Buiten 
spelen is van belang voor de ontwikkeling 
van kinderen. Als buurt willen wij het spelen, 

sporten en ontmoeten in de openbare ruimte 
stimuleren. Hopelijk zorgt deze actie er ook 
voor dat de gemeente inziet dat de speel-
plaatsen in De Schalm hieraan bijdragen en 
bereid is hierin te investeren.”
Met de plantenbakken is het de bedoeling 
een meerjarige buurtactiviteit te kunnen 
organiseren met uitbreiding van planten-
bakken voor de nog ontbrekende lantaarn-
palen. Hoe dat eruit komt te zien wordt 
volgend jaar besproken: Visscher, Haveman 
en de rest van de buurt zijn alvast blij met 
de eerste stappen die nu gezet zijn: “Wij 
proberen met het ophangen van deze plan-
tenbakken een positief signaal af te geven: 
dat wij als buurt bereid zijn om tijd en moeite 
te stoppen in het leefbaar maken en houden 
van deze prachtige straat”, zo sluit het 
tweetal namens alle buurtbewoners af. 

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!

ALS BUURT STOPPEN WIJ
GRAAG TIJD EN MOEITE IN 
DEZE PRACHTIGE STRAAT


