
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

E N  B U U R T

in
buurt
beeld
initiatief

Hoewel De Greente in Swifterbant gescheiden wordt door een groot

speelveld en beide straatdelen totaal anders zijn is het vier bewoners, die 

samen het buurtbeheer vormen, gelukt om toch een eenheid te smeden. 

Al vanaf het eerste moment dat de inwoners zich vestigden worden er 

activiteiten georganiseerd voor alle buurtbewoners.

“ALLEENSTAANDEN MET 
ELKAAR IN CONTACT 
BRENGEN”

"We gaan er altijd samen tegenaan”

DE GREENTE - SWIFTERBANT

Het begon in de jaren ’60 met wat simpele 
buurtactiviteiten rondom Koninginnedag en
Kerstmis. Al snel groeide dit uit tot regelmatig
terugkerende activiteiten variërend van een 
fi lmavond tot een partytent op het grasveld.
Het buurtbeheer bestaat uit vier bewoners: 
mevrouw Baarda, de heer Siebum, Alie en
Henk Bosma. Op initiatief van mevrouw 
Baarda werd een bewonersbudget aange-
vraagd voor de buurtactiviteiten en het 
alleenstaandenproject. Baarda: “We doen
hier al jarenlang alles samen en hebben in 
de afgelopen jaren een stamppotbuff et, een 
barbecue en diverse spelletjes georgani-
seerd om meer saamhorigheid in de buurt te 
verkrijgen. En daarin zijn we zeker geslaagd, 
want iedereen in de buurt loopt warm voor
de evenementen.”

De buurtbewoners omschrijven De Greente 
als een leuke buurt, waar veel saamhorigheid
is. Ook nieuwe bewoners worden direct

betrokken. Alie Bosma: “Het is een buurt die
elkaar steunt in voor- en tegenspoed. Het is
hier altijd gezellig.”
In 2006 werden de activiteiten voor de buurt
uitgebreid met een leuk programma gericht 
op alleenstaanden dat voor het hele dorp 
wordt georganiseerd.

Bosma: “Een vriendin van mij werd alleen-
staand en vroeg mij hoe ze in contact kon
komen met andere alleenstaanden uit
Swifterbant. En zo zijn we vanuit de kerk 
begonnen met dit project. Er waren direct
al bijna zestig aanmeldingen. Nu worden 
er tachtig uitnodigingen verstuurd richting 
alleenstaanden en mindervalide Swifter-
banters en elke keer zit de zaal vol.” De 
activiteiten in de buurt staan in principe 

los van het alleenstaandenproject, maar de
activiteiten hebben wel veel overlap. Via
Samen Actief werd een bewonersbudget
aangevraagd. Baarda: “We lazen in de krant 
dat het mogelijk is om door de gemeente 
gesteund te worden als je buurtactiviteiten 
organiseert.” Henk Bosma vult haar aan: “We
hebben een lijst ingevuld met onze ideeën en
al snel kregen we bericht dat onze aanvraag 
gehonoreerd was. Wij kunnen onze activi-
teiten hierdoor net iets leuker maken. De hele 
buurt is hierover erg enthousiast. Het heeft 
ervoor gezorgd dat we elkaar beter leren
kennen en elkaar sneller opzoeken voor hulp
of een gezellig praatje. Het meest frappant 
is dat iedereen er rekening mee houdt als er 
een activiteit plaatsvindt. We gaan er altijd
samen tegenaan en daardoor is dit een fi jne 
straat om in te wonen.”
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