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De Sienna ligt in Het Palet, een buurt met veel jonge gezinnen waar 
straatnamen zijn vernoemd naar de verfkleuren op een schilderspalet.  
De samenstelling van de buurt is al net zo kleurrijk. Om elkaar beter te 
leren kennen bedacht een aantal bewoners een project: samen een 
buurtbank maken voor de mensen uit de wijk. 

Je buren  ontmoeten bij de  picknickbank
DRONTEN WEST  Met behulp van Samen 
Actief werd het idee van de buurtbank 
onlangs gerealiseerd. “Hierdoor is de saam-
horigheid in de buurt nog meer versterkt”, 
zo vertelt buurtbewoner Leo Stoker. 
Veel bewoners van de wijk leerden elkaar al 
kennen tijdens de bouw van hun huizen. Die 
kennismakingen zorgden direct al voor een 
groepsgevoel in de straat Sienna. Maar het 
contact met de mensen die net iets verderop 
wonen, bleef vooralsnog uit. Stoker: “De 
directe buren kennen we eigenlijk al heel 
goed, maar de meeste andere buurtbewo-
ners waren voor dit project nog onbekenden 
voor ons. Dat is nu niet meer het geval. Het 
is voor iedereen een hele positieve ervaring 
geweest. De straat is levendiger geworden 
en we hebben een leuke plek waar we samen 
kunnen komen.”
Toen de eerste geluiden ontstonden voor 
dit buurtproject waren alle buurtbewoners 
ook direct enthousiast. In totaal hebben 
zeker tien huishoudens meegewerkt bij het 

in elkaar zetten van een picknickbank. “Tien 
verschillende huishoudens betekent ook 
tien verschillende karakters, maar dat bleek 
heel goed te matchen. Iedereen heeft zijn of 
haar inbreng gehad en er wordt ook al veel 

gebruikgemaakt van de bank. Als de kinderen 
buitenspelen, kunnen de ouders gezellig 
bijpraten aan de picknicktafel en tegelijker-
tijd ook de kinderen in de gaten houden.”

Zonder het bewonersbudget van Samen 
Actief was deze ontmoetingsplaats er nooit 
gekomen. De bewoners zijn de gemeente 
ook heel dankbaar voor deze kans. “Een 
aantal mensen uit de straat heeft intensief 
contact met de gemeente en die stelde zich 
in het gehele proces toegankelijk en bereid-
willig op.” 

Prettig contact 
“Het was natuurlijk wel afwachten of ons idee 
gerealiseerd kon worden”, vervolgt Stoker, 
“maar nadat wij het plan hadden ingediend 
kregen we al vrij snel te horen dat er budget 
beschikbaar werd gesteld voor het maken 
van de picknickbank. Dat contact is wat ons 
betreft heel prettig verlopen.”
De goede ervaringen met de gemeente 
en Samen Actief smaakt naar meer, want 
de buurt is nu al bezig met het maken van 
nieuwe plannen voor 2021: “We hebben 
op de Sienna mooie grasveldjes tussen de 
huizen liggen. Wellicht dat we daar in de 
toekomst Samen Actief voor in gaan scha-
kelen om ook dat een mooie bestemming 
te geven. Sowieso gaan we – zodra het weer 
mag en kan – een buurtbarbecue organi-
seren, waarbij de picknickbank ook weer een 
centrale rol gaat krijgen.”

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!

GEZELLIG MET ELKAAR
BIJPRATEN AAN DE
PICKNICKTAFEL


