
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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René François woont op de Carolusgulden in Dronten-West. 
Tijdens het uitlaten van de hond viel hem telkens op dat er zoveel 
zwerfvuil in zijn buurt lag. François besloot niet langer toe te kijken 
en benaderde de gemeente. Via Samen Actief kreeg hij grijpers en 
handschoenen om aan de slag te gaan met opruimen.

DE MUNTEN  René François heeft een � jn 
gezinnetje, een leuke baan en wil zichzelf 
absoluut geen wereldverbeteraar noemen. 
“Maar ik neem wel mijn verantwoorde-
lijkheid als ik dingen zie die niet door de 
beugel kunnen”, zo begint hij zijn uitleg. “In 
het begin pakte ik tijdens elk rondje met de 
hond wat zwerfvuil op om vervolgens in mijn 
eigen kliko te gooien. Maar al snel merkte ik 
dat er ontzettend veel zwerfvuil lag onder 
de (spoor)brug, langs de waterkant en op de 
routes naar de scholen.” 

François besloot het drastischer te gaan 
aanpakken. Hij loopt nu regelmatig samen 
met zijn kinderen een rondje door zijn 
buurt. Gemiddeld zo’n twee keer in de week. 
François “Ik wil mijn kinderen iets meegeven 
en zie dit als een stukje opvoeding. Rommel 
gaat niet vanzelf weg. Als niemand het 
opruimt, dan hoopt het zich snel op. Omdat 

het zwerfvuil in sommige gevallen te vies 
is om beet te pakken, hebben we bij de 
gemeente aangeklopt voor een aantal 
grijpers om zelf een begin te maken met het 
opruimen van zwerfvuil. Dat contact verliep 
heel goed. Van Samen Actief ontvingen wij 
de materialen en we kregen een picknick-
kleed cadeau voor onze inzet.” 

François ziet het opruimen van zwerfvuil als 
een leuke gezamenlijke activiteit. Hiermee 
hoopt hij andere buurten te inspireren. 
François: "Om in deze coronatijd direct de 
hele buurt te mobiliseren is misschien wat 
lastig. Maar als meer mensen dit als een � jne 
activiteit gaan zien, dan wordt het ook een 
goede gewoonte. Je bent even lekker met z'n 
allen bezig in de buitenlucht en het schept 
daarnaast voldoening om te wonen en te 
wandelen in een opgeruimde omgeving." 

Veevoer
François besluit zijn verhaal met het belang 
van schoon veevoer. François: “Veel gras-
veldjes en rietkragen in Dronten worden 
door de boeren gemaaid. Zij vermalen het 
gras en riet tot veevoer. Je moet er niet aan 
denken dat al die blikjes, glasscherven en 
papierrommel in het voer terechtkomen.De 
gemeente ruimt natuurlijk ook op, maar een 
echt schone buurt begint bij jezelf. Daarom 
heb ik letterlijk de handschoen opgepakt. 
Minder zwerfvuil is voor iedereen prettig. 
Tegelijkertijd is het leuke activiteit in de 
buitenlucht, een stukje opvoeding en we 
helpen de boeren aan schoon veevoer. 
Hopelijk inspireert dit ook andere buurten 
om de handschoen op te pakken.” 

“Mensen inspireren om de buurt schoon te houden”


