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Sinds Samen Actief is gestart met het plaatsen van interviews met 
bewoners die een buurtinitiatief hebben opgezet, zijn er inmiddels 
49 projecten in de  FlevoPost in beeld gebracht. Tijd om in deze 50e 
jubilieum-editie eens kennis te maken met het team van Samen Actief!  

Maak kennis met het team van
Samen Actief in wijk & buurt

De drijvende krachten achter Samen Actief 
zijn Mirjam Voerman en Corina Begeman. 
Beide dames zeggen van zichzelf dat ze de 
mooiste baan ter wereld hebben. Waarom? 
Voerman trapt af: “Ja, het is superleuk om 
te helpen bij de uitvoering van een idee. 
Daarvoor is vaak veel afstemming nodig. 
Wij begeleiden vanuit Samen Actief de 
processen, checken de regelgeving en 
ontzorgen de initiatiefnemers, zodat zij zich 
vooral met de creatieve uitvoering van hun 
plan kunnen bezighouden.”

Volgens Voerman is de mix van inwoners- en 
overheidsparticipatie een gouden greep. “Het 
enthousiasme in de wijk is altijd enorm groot! 
Dat komt omdat het volledig hun eigen idee 
is. De gemeente komt pas later in beeld. Wij 
haken aan bij initiatieven van bewoners en 
niet andersom. Dat maakt het contact met de 
gemeente laagdrempelig, waardoor wij ook 
gemakkelijker in gesprek komen met inwo-
ners over allerlei thema’s zoals duurzaamheid 
en verkeersveiligheid.”

Fietsen langs de bewonersinitatieven
Zodra corona het toelaat wordt er een initia-
tievenroute geopend waarin ter inspiratie en 
motivatie een bundeling van de bewonersini-
tiatieven gepresenteerd wordt. Begeman: “De 
initiatievenroute bestaat uit een route langs 
diverse projecten via een plattegrond met 
daarop nummers die je al � etsend of wande-
lend kan volgen om de diverse initiatieven in 
Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en aan 
de buitenwegen te bekijken.” De route voert 
langs de diverse wijken waar de afgelopen 
tijd inspirerende projecten zijn gerealiseerd 
die bijdragen aan een prettige, veilige en 
vooral gezellige buurt. 

Projecten als de coronaproof rommelmarkt 
in Ketelhaven, de buurt Elfstedentocht aan 
de Escudo, de buurtbank aan bijvoorbeeld 
De Patrijs of de pluktuin aan De Deimt en 
Fruitboog of het Voedselbos aan de Ultra-
marijn blijven volgens de dames van Samen 
Actief mooie voorbeelden voor een geza-
menlijk wijkproject. Net als zwerfvuilacties 
in Dronten-West en -Zuid. Begeman: “Dit zijn 
allemaal projecten die bijdragen aan onze 
doelstellingen: verbeteren van leefbaarheid 
en saamhorigheid in buurten, leggen van 
verbindingen met inwoners, gemeente en 
partners als politie en woningbouw.”

Nieuwe initiatieven welkom
Samen Actief ondersteunt bij eenmalige of 
jaarlijks terugkerende initiatieven zoals een 
buurtbarbecue, maar ook blijvende initia-
tieven zoals onderhoud van openbaar groen. 
Eigenlijk is veel mogelijk, belangrijk is dat 
er voldoende draagvlak is vanuit de wijk of 
buurt. 

Uitnodiging om je idee aan te melden
Zowel Begeman als Voerman kijken dan ook 
enorm uit naar de volgende vijftig initia-
tieven die zich aanmelden. “We nodigen 
iedere buurt in de gemeente Dronten uit 
om met een idee te komen. Er komen steeds 
meer voorbeelden op onze website die als 
inspiratie kunnen dienen. Wij verwachten 
dat de aanvraag van buurtinitiatieven na 
corona alleen maar zal toenemen. Er is grote 
behoefte aan sociale contacten en saamho-
righeid in de buurt. En daar helpen wij van 
Samen Actief graag aan mee.”

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!

LAAGDREMPELIG 
CONTACT TUSSEN 
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“VERBETEREN LEEF-
BAARHEID 
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