
Ook een simpel idee kan meer positieve ge-
volgen hebben dan je in eerste instantie kunt 
bedenken. Stadseiland was één van de eerste 
wijken die ‘hanging baskets’ kreeg aan de lan-
taarnpalen. Die kleine investering geeft de wijk 
echter niet alleen een kleurig aanzien, maar 
zorgt ook voor verbinding.

Een fleurig aanzien
Zeventig huizen telt de wijk op de hoek van 
de Westerdreef en de Visarendreef. Zeventig 
huizen en negentien lantaarnpalen. En die 
lantaarnpalen hebben sinds een jaar of vijftien 
manden, waar kleurige bloemen in staan. ‘Het 
geeft de wijk een fleurig aanzien,’ zegt Henneke 
Hopstaken. ‘Echt, de wijk knapt er enorm van 

op. Maar het vullen van de manden is ook een 
echte happening.’

Actief in de wijk
Het was het eerste bestuur van de kopersver-
eniging die op het idee kwam en een aanvraag 
deed bij de gemeente. ‘Gewoon, om de wijk een 
wat mooier aanzien te geven,’ zegt Anne van 
der Scheer. ‘De vereniging was vanaf het begin 
af aan, deze wijk viert volgend jaar haar 20-ja-
rig jubileum, erg actief. Eerst om de bouw te 
begeleiden. Nu is het meer een wijkvereniging 
geworden.’
Maar actief is men nog altijd. Anne en Henneke 
zitten in het bestuur van de vereniging en roe-
men de samenhang in de wijk. ‘Als Oranje mee-
doet aan het EK of WK wordt er een tent in de 
wijk gezet, met bar en al, en kijken we met z’n 
allen. Verder zijn er onder andere een kerstbor-
rel en een eindejaarsfeest. Nieuwe bewoners 
worden bezocht door ons. We nemen bloemen 
mee en informatie over het lidmaatschap van 
de kopersvereniging. Vanuit de vereniging zijn 
er zelfs mensen die met elkaar op reis of op 
vakantie gaan. Vrijblijvend, hoor: niets moet, we 
respecteren ieders privacy. Maar als je wil, ligt 
de gezelligheid om de hoek,’ zegt Anne.

Omkijken naar elkaar
‘Het is een sociale wijk. We letten ook een 
beetje op elkaar. En helpen elkaar als dat nodig 

is,’ zegt Henneke. Het was één van de dingen 
die haar aantrok en deed besluiten hier te gaan 
wonen. ‘Ik was verkocht toen ik hier voor het 
eerst keek. Gele huizen, rode daken, de huizen 
in een cirkel gebouwd om een vijver, een tuin 
op het westen en een fijne sfeer.  Het heeft de 
uitstraling van een vakantiepark,’ lacht ze.

Een echte happening
En één van de activiteiten waar menigeen in de 
wijk naar uitkijkt, is het vullen van de ‘hanging 
baskets’ met verse bloemen. ‘Elk voorjaar gaan 
we met een club mensen aan de slag. We rege-
len bloemen, er worden tafels op straat gezet, 
iemand zorgt voor de koffie, een ander voor 
wat fris of koek. De één zorgt voor de grond, de 
ander heeft een kruiwagen, zo dragen velen een 
steentje bij. En het resultaat, daar word je elk 
jaar vrolijk van,’ zegt Henneke.

Hoop op vervanging
De manden aan de lantaarnpalen zijn er ge-
komen dankzij een bijdrage uit het budget van 
‘Mensen Maken De Buurt’.  Anne hoopt dat het 
niet bij één keer blijft. ‘Ze zijn wel bijna aan ver-
vanging toe, dus ik hoop dat we dan weer een 
aanvraag kunnen doen. Nee, ik denk niet dat als 
we dit zelf hadden moeten betalen, het er ook 
was gekomen. Soms heb je een steuntje in de 
rug nodig. Maar verder verzorgen we alles zelf.’ 
Henneke knikt. ‘En nogmaals: het zorgt niet 
alleen voor een vrolijke uitstraling in de wijk. 
Het is ook een sociaal gebeuren, het zorgt voor 
verbinding. En de waarde daarvan kun je niet in 
geld uitdrukken!’

Hanging baskets zorgen voor  
verbinding op Stadseiland
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Inspiratie
In de FlevoPost staan de komende maanden-

mooie en inspiratievolle voorbeeld van projecten 

uit ‘Mensen Maken de Buurt’. Dit is het eerste 

verhaal in een serie van zes. Bent u geïnspireerd 

geraakt en heeft u ook een leuk idee voor uw wijk, 

straat of buurt? Een idee dat het aanzien van de 

wijk verbetert, de leefbaarheid bevordert en de 

verbinding versterkt?Neem dan contact op met  

de ideeënmakelaar of de bewonersconsulent in 

uw wijk. Dit kan per mail op:  

mensenmakendebuurt@lelystad.nl of telefonisch 

via nummer 14 0320.

Anne en Henneke halen herinneringen op met de 
wijkkrant. Want ja, Stadseiland heeft ook haar eigen 
periodiek. Kees Bakker©

Henneke en Anne bij de ingang van Stadseiland: binnenkort kunnen de baskets weer gevuld worden met verse en 
kleurige bloemen. Kees Bakker©

www.mensenmakendebuurt.nl


