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Tijdens de bouw van de woningen aan de Peseta in Dronten werd er door 
de nieuwe bewoners veel met elkaar overlegd. Maar zodra de schuttingen en 
heggen verrezen, liep het onderlinge contact terug. “Iedereen dreigde zich 
in zijn eigen koninkrijkje terug te trekken.”

DE MUNTEN | Onlangs staken echter een 
aantal buren van de Peseta gezamenlijk de 
handen uit de mouwen om potten te vullen 
met plantjes. “Driekleurige potentilla en 
hedera”, weet Angelique na even nadenken. 
Samen met twee buurmannen hangen ze de 
bloembakken aan de lantaarnpalen. Met een 
meetlint wordt de hoogte bepaald. “Exact 2,32 
meter, dat is wat de gemeente heeft aange-
geven”, legt Anton uit. En een kritische blik van 
Irma zorgt ervoor dat ze precies recht komen 
te hangen. 
Samenwerking en gezelligheid is kenmerkend 
voor de straat, vertelt Herman Hake die samen 
met zijn vrouw in de toenmalige nieuwbouw-
wijk De Munten neerstreek. Nadat iedereen 
was gesetteld leek het onderlinge contact 
echter rap te verdwijnen. Omdat ook andere 
buren dit begonnen te missen, gingen ze over 
tot actie. “We begonnen met het plaatsen van 
een kerstboom in de straat”, steekt de voor-
malig boswachter van wal. “We zetten een 
boom van 7 meter hoog op in de straat, vol 
met lampjes. Daar waren we een hele zaterdag 
druk mee.” Later schaften ze met de straat 
'fairybells' aan die met honderden lichtjes de 

duisternis verdreven. Dit jaarlijkse tafereel 
werd vervolgens uitgebreid met een eigen-
handig gemaakte kerststal. “Half Dronten 
komt hier nu met Kerst kijken. Het heeft een 
aanzuigende werking.” Ook stelden ze voor 
de straat met vlaggetjes te versieren tijdens 
Koningsdag. "En vrijwel iedereen doet mee.” 

De feeststemming in de straat werd verhoogd 
met een barbecue. “Dat geeft veel gezellig-
heid en zo leer je elkaar beter kennen, ook de 
nieuwkomers in de wijk.” Nieuwe bewoners 
krijgen standaard van de buurtcommissie een 
welkomstkaartje in de bus, evenals de ouders 
van een pasgeboren baby. Toen iedereen 
vanwege corona noodgedwongen binnen 
zat, bedachten ze dat het leuk zou zijn om 
de lantaarnpalen te versieren. Ze schaften 
blauwe emmers aan waar ze afrikaantjes in 
plantten voor wat vrolijkheid. Ook besloten 
ze de groenstrook wat meer kleur te geven 
door tulpenbollen te poten. “Dat is toch leuk?! 

We hebben afgelopen jaar zelfs de straatprijs 
gewonnen!”, klinkt het opgetogen. Alle initia-
tieven worden breed gedragen door de bewo-
ners, zowel praktisch als � nancieel. “We stellen 
de ideeën voor en gaan daarna met de collec-
tezak rond”, aldus Herman. De uitvoering en 
het onderhoud is in eerste aanleg in handen 
van de 6-koppige buurtcommissie. “Maar we 
krijgen incidenteel wel hulp uit de buurt, hoor. 
En wie bij een lantaarnpaal woont, geeft zelf 
de bloemetjes water. We dragen samen de 
verantwoordelijkheid.” Voor de bloembakken 
vroeg de buurt � nanciële ondersteuning aan 
bij de gemeente. De samenwerking verloopt 
volgens Herman heel goed. “Ze reageren snel 
en laatst zijn we eens bij de dames van Samen 
Actief langsgegaan; dat praat wat makkelijker.” 
Alle initiatieven hebben volgens Herman de 
buurt mooier, en hechter gemaakt. “Het is hier 
gezellig aangekleed en dat werkt sfeerverho-
gend. En door de uitvoering raak je met elkaar 
betrokken. Het is gewoon een hele leuke 
straat!” 

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!

EEN GEZELLIG AANGEKLEDE
BUURT WERKT SFEERVERHOGEND

Bewoners   Peseta zetten de bloemetjes buiten


