Dorpsontwikkelagenda Driel
Versie 03 juni 2020 – definitief eindrapport

De wensen van Driel zijn bekend.
We starten een beweging door
gezamenlijk de schouders eronder
te zetten. Dit is het moment.

Introductie

Dorpsraad Driels Belang omgebouwd naar Dorpsplatform Samen Driel, en Dorpsontwikkelagenda Driel opgesteld
Op 22 mei 2019 heeft het College besloten tot het toekennen van een
subsidie aan de overblijfselen van de oude Dorpsraad Driels Belang, die op
dat moment feitelijk al meer dan twee jaar in winterslaap verkeerde.
De gevraagde resultaten aan Dorpsplatform Samen Driel zijn toentertijd in
onderstaande bewoording vastgelegd, met als deadline het eerste
kwartaal van 2020. Dit document beschrijft de resultaten.
We realiseren een Dorpsontwikkelagenda onder de naam Plan Driel
•

Naast een herijkte visie op het dorp geeft PD20 ook een concrete lijst
van projecten en initiatieven die de inwoners in de komende jaren
willen oppakken;

•

De ideeën met de hoogste prioriteit vertalen we naar
projectvoorstellen, waardoor het dorp ze samen met de Gemeente
kan (laten) uitvoeren.

We realiseren een online platform voor de inwoners van Driel, dat
bijdraagt aan het vergroten en vasthouden van burgerbetrokkenheid bij
het uitvoeren van duurzame verbeteringen in Driel
We realiseren een samenwerkingsstructuur van actieve bewoners onder
de stichting (werkgroepen) waardoor de uitvoering van de
verbeterinitiatieven geborgd is.

De oude Dorpsraad is stapsgewijs weer opgebouwd in termen van
bezetting, en voorzien van een nieuwe identiteit, werkwijze en ambitie
als Dorpsplatform Samen Driel. Gefaseerd en gestructureerd is ook het
gesprek met het dorp weer hervat. Via 33 vertegenwoordigers is in de
interviewfase een schets van de dorpsbehoefte gemaakt. Langs deze
weg is ook het netwerk van ambassadeurs weer opgebouwd. De schets
van de behoefte is steeds breder getoetst op volledigheid en prioriteiten.
Via dorpsbijeenkomsten en een brede online dorpsconsultatie met 325
reacties is deze dorpsontwikkelagenda Driel uiteindelijk samengesteld

Algemeen

recreatie

325 reacties (18% van de huishoudens)
Gemiddeld cijfer is 5,2. Geen uitschieters.
In de volle breedte ruimte voor verbetering
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Bij elk thema aanknopingspunten om dit te bereiken.

Top 5 Doelen
1.

Op hogere leeftijd prettig kunnen wonen in Driel (327)

2.

Verbeter het dorpscentrum en winkelvoorzieningen (231)

3.

Verbeter recreatieve wandel-, hardloop- en fietsmogelijkheden (118)

4.

Verbeter het Openbaar Vervoer (87)

5.

Verbeter verkeersveiligheid in de Dorpsstraat (84)
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Totaaloverzicht

Projectgroep
Driel Duurzaam

Van 5 thema’s naar 10 resultaten, verdeeld over projectgroepen

Projectgroep
Huiskamer

Startpunt voor de dorpsconsultatie: 5 thema’s
1.
2.
3.
4.
5.

Wonen | Wijken | Winkels
Een comfortabel huis in een prettige buurt, je dagelijkse boodschappen kunnen doen
Ontmoeten | Verenigingen | Evenementen
Een bruisend verenigingsleven, gezellige ontmoetingsplekken in het dorp
Verkeer en Vervoer
Veilige wegen in en rondom Driel, betrouwbaar Openbaar Vervoer (OV)
Zorg | Onderwijs | Duurzaamheid
Zorgen voor elkaar, onze ouderen, onze kinderen, en het milieu
Sport | Recreatie | Speelplekken
Goede sportvoorzieningen en een prettige buitenruimte om in te spelen

tijdelijke
huiskamer
opzetten
activiteitenmiddag
basisschoolleerlingen
en senioren

online
dorpsagenda
beheren

R3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projectgroep

Verlevendigd Dorpshart Driel:
Voldoende passende woningen aanbieden
Nieuwe centrale locatie(s) om elkaar te ontmoeten
Betere verkeersveiligheid en (OV)-bereikbaarheid
Betere sport- en speelvoorzieningen
Verduurzaming relevant voor Drielenaren
Nieuwe schoollocaties en bibliotheekvoorziening
Meer toeristische en recreatieve mogelijkheden
Schone, aantrekkelijke en veilige buitenruimte
Zichtbaardere verenigingen en activiteiten

Hart van Driel
Gesprekspartner Gemeente
Huiskamer
Verkeer
Vitaal Sportpark
Driel Duurzaam
Gesprekpartner Gemeente
Recreatie en Toerisme
Groene Tafel
SamenDriel.nl
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10 beoogde resultaten toegewezen aan projectgroepen
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Prioriteiten

DSD heeft 10 resultaatambities vastgesteld, waarvan 6 prioriteit hebben in de afstemming met Gemeente Overbetuwe

Prioriteit 1: Een verlevendigd Dorpshart Driel
•
•
•
•

R3 Projectgroep De Huiskamer

R4 Projectgroep Verkeer

Rol DSD:
Support nodig:
Timing:
Gevraagd:

Trekker
Ja
2018-2022
(1) bemiddeling
(2) €

Rol DSD:
Support nodig:
Timing:
Gevraagd:

Gesprekspartner
Nee
n.t.b.
(1) agendering
(2) inspraak

Rol DSD:
Support nodig:
Timing:

Trekker
Ja
KT: najaar 2020
LT: 2018-2022
(1) bemiddeling

Actief: ja

Actief: ja

Status: Drielenaren willen elkaar laagdrempeliger kunnen ontmoeten. Dit vraagt om verbindende locaties en gezamenlijke activiteiten. Een centrale locatie vormt het vliegwiel.
Conclusie: Het inrichten van ontmoetingslocatie(s) is speerpunt van DSD. Bij voorkeur wordt één MFC gecreëerd in het centrum van Driel, als aanjager van een kloppend hart.
Next: Een MFC in het nieuwe dorpshart van Driel duurt mogelijk lang(er). Daarom mikt DSD ook op een tijdelijke kortere termijn oplossing, waarin De Huiskamer de kapstok is.
Gevraagd: Ondersteunen (1) bij het vinden van een tijdelijke Huiskamer die al in najaar 2020 open kan (2) bemiddelen in subsidies voor de exploitatie op korte termijn (KT)

Prioriteit 4: Betere verkeersveiligheid en (OV)-bereikbaarheid
•
•
•
•

R2 DSD als gesprekspartner voor Gemeente

Status: Het hoogst scorende doel in de consultatie is: ”op hogere leeftijd prettig kunnen wonen in Driel”. Ook in het DOP van 2012 was dit een van de belangrijkste thema’s.
Conclusie: In Driel zijn te weinig passende woningen voor ouderen beschikbaar. Dit geldt (in mindere mate) ook woningen voor voor starters, jonggehandicapten en sociale huur
Next: DSD brengt deze sterke behoefte van de inwoners van Driel met dit document onder de aandacht van de beleidsmakers en politiek van Gemeente Overbetuwe
Gevraagd: Dit signaal vertalen naar een passende woonagenda en concrete plannen voor woningbouw in Driel. DSD gebruiken als klankbord voor toekomstig woonbeleid Driel.

Prioriteit 3: Nieuwe centrale locatie(s) om elkaar te ontmoeten
•
•
•
•

Actief: ja

Status: Dorpsplatform Samen Driel (DSD) heeft het initiatief genomen voor een visieontwikkeling voor het dorpscentrum. De contouren van die visie worden uiteengezet in dit stuk
Conclusie: Driel heeft behoefte aan een nieuw dorpshart. Een sterk hart trekt aan en laat gevoed weer weggaan. Dit geeft voeding met effect tot in de haarvaten van het dorp
Next: Een vertaalslag maken naar scenario’s voor een concrete invulling van onze visie. Specialistische professionele ondersteuning van gebieds- en vastgoedontwikkeling is vereist
Gevraagd: (1) verbinden met professionele ondersteuning en (2) hiervoor middelen ter beschikking te stellen o.b.v. agendapunt 24 van de uitvoeringsagenda 18-22

Prioriteit 2: Voldoende passende woningen voor Drielenaren
•
•
•
•

R1 Projectgroep Hart van Driel

Gevraagd:

Actief: ja

Status: de inwoners van Driel kiezen 3 verkeersdoelen in de Top 10, en er is geen ander onderwerp waarop zoveel ideeën zijn ingediend. Verkeer is een ‘hot topic’ in Driel
Conclusie: Het OV is verschraald. Verkeersveiligheid wordt op meerdere locaties (w.o. Dorpsstraat) als knelpunt gezien. Ongelijke trottoirs belemmeren mobiliteit van kwetsbaren
Next: 30 ingebrachte ideeën vertalen naar een actieplan Verkeersveiligheid en de (OV-)bereikbaarheid. Dit begint met een verkenning van urgentie en haalbaarheid van ideeën
Gevraagd: DSD wil met Gemeente bekijken hoe beide partijen elkaar kunnen versterken op dit onderwerp, als pijler onder een gezamenlijk gedragen actieplan

Rol DSD:
Support nodig:
Timing:
Gevraagd:

Partij in co-creatie
Ja
2020
(1) kennis en tijd
(2) ambitie co-creatie

Prioriteiten

DSD heeft 10 resultaatambities vastgesteld, waarvan 6 prioriteit hebben in de afstemming met Gemeente Overbetuwe

Prioriteit 5: Betere sport- en speelvoorzieningen
•
•
•
•

Projectgroep Vitaal Sportpark

Actief: ja

Status: Sport- en speelvoorzieningen vallen net buiten de Top 10, maar de ideeën zijn groot in aantal en lijken kansrijk, omdat ze aansluiten bij de gemeentelijk agenda
Conclusie: Een ‘open’ (vitaal) sportpark met een geïntegreerd nieuw kunstgrasveld/ multicourt kan een sterke schakel kan zijn om veel sport- en speelambities te verbinden.
Next: DSD is een projectgroep ‘Vitaal Sportpark’ gestart. Betrokken Drielenaren, de besturen van de voetbal- en tennisclub en de Gemeente verkennen een Vitaal Sportpark in Driel
Gevraagd: (1) gemeentelijke aansluiting bij de uitwerking van een Vitaal Sportpark (VS), gevolgd door (2) een gemeentelijk besluit dat middelen voor een VS vrijmaakt voor Driel

Prioriteit 6: Verduurzaming relevant maken voor Drielenaren
•
•
•
•

R5

R6

Projectgroep Driel Duurzaam

Rol DSD:
Support nodig:
Timing:
Gevraagd:

Partij in co-creatie
Ja
2021
(1) kennis en tijd
(2) politiek besluit

Rol DSD:
Support nodig:
Timing:
Gevraagd:

Trekker
Ja
Timing RES
(1) inspraak RES
(2) kennis en tijd

Actief: ja

Status: Driel toont gemiddelde interesse in duurzaamheid, maar een actieve groep Drielenaren is opgestaan om de relevantie van dit onderwerp voor Driel te vergroten
Conclusie: 3 onderwerpen kunnen verduurzaming zichtbaar en relevant maken voor Driel. De huidige RES-ontwikkelingen geven urgentie als dorp hierin gesprekspartner te worden
Next: Projectgroep ‘Driel Duurzaam werkt plannen uit voor (1) een lokaal energiecollectief (2) meer laadpalen (3) klimaatbestendige gebouwde omgeving (bijv. groene daken).
Gevraagd: (1) DSD betrekken als volwaardige gesprekspartner in de RES, (2) kennis, expertise en beleidsvoornemens te delen bij de uitwerking van duurzaamheidsplannen voor Driel

Beschreven in dit document, maar op dit moment geen prioriteit in de afstemming met Gemeente Overbetuwe
Prio 7: Nieuwe schoollocaties en bibliotheekvoorziening

R7

DSD als Gesprekpartner

Actief: ja

Dit staat al op de politieke agenda en loopt

Prio 8: Meer toeristische en recreatieve mogelijkheden

R8

Projectgroep Recreatie en Toerisme

Actief: nee

Nog onvoldoende animo vanuit het dorp

Prio 9: Schone, aantrekkelijke en veilige buitenruimte

R9

Projectgroep Groene Tafel

Actief: ja

Nu geen externe ondersteuning vereist

Prio 10: Zichtbaardere verenigingen en activiteiten

R10

Projectgroep SamenDriel.nl

Actief: nee

Prioriteit 5 vormt startpunt voor dit resultaat

9 Projectgroepen

Projectgroep
Driel Duurzaam

Dorpsplatformleden zijn trekkers van projectgroepen

Projectgroep
Huiskamer

Gesprekspartner
Gemeente

Leden van Dorpsplatform
Martijn Stappers
•

Hart van Driel

Bas Corstjens
•

Hart van Driel

Martin van Eijk
•

Hart van Driel

Sylvia Deneer
•

Groene Tafel

Olga Ophof
•
•

Driel Duurzaam
Vitaal Sportpark
SamenDriel.nl

Peter de Jonge
•
•

Werkgroep Huiskamer staat klaar om, zo gauw er een locatie
gevonden is, direct te beginnen met het organiseren van
koffieochtenden, creatieve avonden, culturele bijeenkomsten
en andere activiteiten voor onze inwoners van Driel.

R1

R1

R9

R10

R3 R1

Verkeer
Driel Duurzaam

Projectgroep
Hart van Driel

projectgroep is actief
1 lid
Sommige onderwerpen zijn te omvangrijk
voor een projectgroep, maar DSD wil wel
graag gesprekspartner zijn. Een voorbeeld
is woningbouw in Driel

Projectgroep
Groene Tafel

projectgroep is actief
1 lid

projectgroep is actief
12 leden

ACTIEF

projectgroep is actief
8 leden

Hoe kunnen vraag, behoefte en aanbod samen
worden gebracht? Op een manier waarop het
centrum van het dorp, het toekomstbestendige hart
van de gemeenschap wordt? En blijft?

Projectgroep
Verkeer

R4

Driel Duurzaam’ werkt ambities uit voor (1)
een energiecollectief (2) meer laadpalen voor
elektrische auto’s en (3) de aanleg van groene
daken en andere klimaatbestendige
oplossingen voor de bebouwde omgeving

Projectgroep
SamenDriel.nl

SamenDriel.nl is sinds december
2019 in de lucht als online thuisbasis
van het dorpsplatform. De functies
voor het dorp kunnen op termijn
worden uitgebreid

Een multidisciplinair team heeft de handschoen
opgepakt. De essentie van het probleem en de
scope zijn gedefinieerd. In de volgende stap worden
stakeholders bevraagd om tot een compleet en
gedragen plan van aanpak te komen.

Projectgroep
Vitaal Sportpark

De Groene Tafel werkt zowel
aan praktische acties als de
opzet van een bredere
omgevingsvisie op het gebied
van natuur, ecologie en overlap
met recreëren. Een uitstraling
die past bij het dorp en de
omgeving.

R2 R5 R7

Vitaal Sportpark
Gesprekspartner Gemeente

Jan van Rooijen
•
•
•

projectgroep is actief
5 leden

Verkeer

Nelis van Binsbergen
•
•

R1

Huiskamer
Groene Tafel

Henk Tijssen
•

projectgroep is actief
5 leden

projectgroep is actief
11 leden

R5 R6

R4 R6

R10

Werkgroep Verkeer is gestart met 11
enthousiaste deelnemers, de focus ligt
op voetgangersvoorzieningen,
het OV-aanbod, verkeerveiligheid,
verkeerscirculatie in het dorp alsmede
de situatie op de Drielse Rijndijk.

Projectgroep
Recreatie en Toerisme

projectgroep nog opstarten
0 leden
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is nog niet gestart met een aparte
werkgroep Recreatie en Toerisme. Door verbinding met een aantal
onderwerpen vanuit de Groene tafel zijn er enkele acties uitgezet op
dit gebied.

projectgroep is actief
7 leden
Verbinding tussen betrokken
Drielenaren, de besturen van de voetbalen tennisclub en de gemeente is tot
stand gebracht. Het inhoudelijk startpunt
voor de ontwikkeling zijn vergelijkbare
plannen van de voetbalclub uit 2014.

Status projectgroepen (1/3)

Projectgroepen zijn sinds 18-02 jl. actief. Hieronder een overzicht van de status per projectgroep
R1 Prioriteit 1: Een verlevendigd Dorpshart Driel

Projectgroep Hart van Driel
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

Multidisciplinaire projectgroep samengebracht en opgestart. Met enquête als startpunt hoofdthema’s bepaald. Scenario’s uitgewerkt en omschreven in de CONCEPT dorpsvisie ‘Vitaliseren Hart van Driel’
(bijlage). Kennisgemaakt en ervaringen uitgewisseld met o.a. Hart van Heteren.
Projectgroep draait goed. Conceptdorpsvisie wordt samengevat in een flyer. Verkennende gesprekken met project/gebied-ontwikkelaar waaronder Artica (Hart van Heteren). Voorbereiden workshop met
ondernemers uit Driel (scenario 4).
Verder onderzoek haalbaarheid Dorpsvisie. Validatie en aanvullen plannen met bewoners, ondernemers en stakeholders. Draagvlak dorp, politiek en omgeving. Betrekken meer vrijwilligers. Verbinden met
andere projectgroepen vanuit Samen Driel.

DSD als gesprekspartner voor Gemeente

•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

Projectgroep De Huiskamer
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

R2

Prioriteit 2: Voldoende passende woningen voor Drielenaren

R7

Prio 7: Nieuwe schoollocaties en bibliotheekvoorziening

Afstemmingsoverleg met de wethouder over de transparante route die Platform Samen Driel kan bewandelen richting Raadsfracties en college van B&W om draagvlak voor de plannen te creëren
Informatieve gesprekken met fracties van D66 en CDA hebben plaatsgevonden.
Platform Samen Driel bepaalt tijdens haar platform vergaderingen in overleg met Sandra Mennen op welke wijze en op welk moment er algemeen of specifiek overleg nodig is met College of Raad.
Bepalen van strategie om met College (en/of Raad) afspraken te maken om de gelden vanuit het kernenbeleid te “oormerken” voor Driel.
Afstemmen met de wethouder en/of presidium om de bevindingen van Platform Samen Driel (en van de projectgroepen) te agenderen voor een RTG (Ronde Tafel Gesprek) met de Raadsfracties.
Binnen het Platform bepalen of er een algemene gesprekspartner nodig is OF dat er meerdere specialistische gesprekspartners directe contacten met de gemeente gaan onderhouden.

R3 Prioriteit 3: Nieuwe centrale locatie(s) om elkaar te ontmoeten
De Werkgroep Huiskamer bestaat uit een groepje enthousiaste, praktisch ingestelde dames. In januari heeft het Dorpsplatform een nieuwjaarsreceptie georganiseerd met de Huiskamer, zodat alle
betrokkenen afscheid konden nemen van het oude pand.
De werkgroep heeft in deze coronatijd, de eigen buurt in de gaten gehouden en hulp geboden waar dat nodig was. Een praatje, boodschappen doen, zorgen voor elkaar. Qua doorontwikkeling staat de
werkgroep nog even on-hold. Er moet eerst een locatie beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt worden.
We gaan naar een Huiskamer voor heel Driel. Een Huiskamer waar verschillende soorten van activiteiten kunnen plaats vinden voor jong en oud.. Denk aan overleg van de Platform werkgroepen, culturele
avonden, koffie ochtenden, creatieve avonden, thema bijeenkomsten, etc.

Status projectgroepen (2/3)

Projectgroepen zijn sinds 18-02 jl. actief. Hieronder een overzicht van de status per projectgroep
R4 Prioriteit 4: Betere verkeersveiligheid en (OV)-bereikbaarheid

Projectgroep Verkeer
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

De projectgroep is onderverdeeld in 4 themagroepen die elk binnen hun thema de benoemde onderwerpen verder uitwerken. De themagroepen zijn: 1. Voetgangersvoorzieningen, school- en winkelroutes.
2. Verkeersveiligheid. 3. Verkeerscirculatieplan. 4. Rijndijk verkeersveiliger maken.
De themagroepen werken hun eigen actiepunten uit door onderzoek te doen naar evt. eerdere acties in het verleden, door ter plaatse te gaan kijken en te documenteren. Hierna wordt de haalbaarheid
bepaald en prioriteiten gesteld. Met deze uitgewerkte onderwerpen kunnen we naar de gemeente om af te stemmen. De eerste themagroep is daar inmiddels het verste mee.
Begin juni zijn er afspraken gemaakt met twee ambtenaren van de gemeente om kennis te maken en onderbouwd met gegevens te kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor de meer praktische onderwerpen die
op relatief korte termijn zijn te realiseren, is dat Mardy Spijker. Voor onderwerpen die meer beleidsmatig zijn en daardoor een langere doorlooptijd zullen hebben, is dit Vincent Dinnissen.

Projectgroep Vitaal Sportpark
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

Prioriteit 5: Betere sport- en speelvoorzieningen

Vanuit het Dorpsplatform Samen Driel is de inrichting van een multi-court tot één van de speerpunten verheven mede op basis van de breedgedragen wensen van de Drielse jeugd tot 12 jaar.
Het gemeentelijke onderzoek naar de inrichting van vitale sportparken bevestigt dat de samenhang van tennis- en voetbalvelden + een multi-court de duiding van Vitaal Sportpark in Driel rechtvaardigt.
We zijn in afwachting van een breed beraad tussen bestuur RKSV, Platform Samen Driel en projectbegeleider van de gemeente om routekaart op te stellen voor het realiseren van een multi-court.

Realiseren van Vitaal Sportpark Driel met tennisvereniging STUW en voetbalvereniging RKSV met daarin opgenomen het breed toegankelijke multi-court met voorrang voor jeugd t/m 12 jaar.
Nadere (verbindende afspraken) samenwerking met basisscholen, overige sportverenigingen en recreatieve sporters(senioren en jeugd) om passend gebruik van het Vitaal Sportpark mogelijk te maken.

Projectgroep Driel Duurzaam
•

R5

R6

Prioriteit 6: Verduurzaming relevant maken voor Drielenaren

Binnen de projectgroep is een ‘roadmap’ opgesteld, waarin de samenwerking met duurzaamheidsinitiatieven in de regio, alsmede de aanleg van een waterkrachtcentrale en zonnepark worden verkend, maar
ook de mogelijkheid om zelf energie te gaan verhandelen. Gesprekken met WatBeters, Alliander, Stefan Tempelman, Piet Jaarsma, Rijkswaterstaat en GEA Watertafel hebben plaatsgevonden.
Alles hangt samen met de duurzame visie die de projectgroep heeft ontwikkeld. Deze visie geldt voor de projectgroep als leidend principe alle activiteiten m.b.t. het thema duurzaamheid en verbindt het
thema mogelijk ook met activiteiten van de overige projectgroepen waar activiteiten duurzaam kunnen worden uitgevoerd. Zie voor een verdere uitwerking de de bijlage
De genoemde verkenning moet binnen enkele maanden de haalbaarheid en de optimale invulling van een energiecollectief inzichtelijk maken. Ook wil Samen Duurzaam Driel als lokaal burgerinitiatief straks
volwaardig kunnen meepraten bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES).

Status projectgroepen (3/3)

Projectgroepen zijn sinds 18-02 jl. actief. Hieronder een overzicht van de status per projectgroep

Projectgroep Recreatie en Toerisme
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

Projectgroep Groene Tafel
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

Projectgroep SamenDriel.nl
•

Wat is er al gebeurd?

•

Waar staan we nu?

•

Waar gaan we heen?

R8

Prio 8: Meer toeristische en recreatieve mogelijkheden

Selectie van onderwerpen op gebied van recreatief wandelen en georganiseerde recreatie: Specialistische kennis in werkgroep aanwezig over natuur, vogels, ecologie

Verkennende afspraak met Rijkswaterstaat op 20 mei 2020. Onderzoeken mogelijkheid: 1) park / vogels spotten in de uiterwaarden en daarnaast 2) recreatie/ Excursies rondom de Stuw .
Vanuit een eerder initiatief is sinds 14 maart een Klompenpad langs de Rijn geopend
Recreatie en Toerisme wordt in eerste instantie ’ingebed’ in Projectgroep Groene Tafel. Vanuit die basis kijken naar vervolgstappen

R9

Prio 9: Schone, aantrekkelijke en veilige buitenruimte

Vanaf 2018 is een Zwerfvuilclub actief van ongeveer 30 vrijwilligers die 5x per jaar het zwerfvuil in het dorp opruimt.
Er is een schouw geweest van boombeplanting en onderhoud van Joost Valkenburg (Groene tafel) en Martijn Stip (gemeente Overbetuwe).
Acties zwerfvuil: door meer vrijwilligers > uitbreiding schoonmaakgebied en in overleg met Wim Roelofs (gem.) onderzoek meer ophaalpunten zwerfvuil en deelname aan proef PMD zakken ophangen.
Subgroep Groene tafel: Verfraaien Rotonde Boltweg in overleg met Wim Roelofs; 26 mei 2020 plan van aanpak en afspraken. Daarnaast: In kaart brengen groen in dorp (ook vanuit historie) door werkgroep.
Praktische acties ter verfraaien groen en natuur blijven. Daarnaast ontwikkelen van langere termijnvisie over groen in het dorp, omliggende natuur en aantrekkelijke mogelijkheden voor wandelen en fietsen.
Link met werkgroep Hart van Driel en Verkeer (Groen in dorpshart, fiets- en wandelpaden). Op korte termijn een overleg met Kernenadviseur Sandra Mennen om het vervolg handen en voeten te geven.
R10

Prio 10: Zichtbaardere verenigingen en activiteiten

Verbinding met verenigingen vanuit gesprekken voor de enquête en startbijeenkomst 18-2. Door Coronasituatie (nog) geen vervolgbijeenkomsten.

Oriëntatie van een ‘Dwars’ communicatie-initiatief op 19 mei 2020. Idee: Vanuit communicatie over mensen, ideeën, feesten, verenigingen, initiatieven en projecten een dorps-brede verbinding realiseren.
Door en voor Driel.
Doel; een actief communicatieplatform dat op diverse momenten en manieren een ‘Driels Dwarsverband’ realiseert.

R1: Verlevendigd Dorpshart Driel

Een sterk hart trekt aan en laat gevoed weer weggaan. Dit geeft voeding met effect tot in de haarvaten van het dorp
Beschrijving
Net als in het Dorpsontwikkelplan (DOP) uit 2012 leeft onder de Drielenaren anno 2020 nog altijd “een grote behoefte aan het
verlevendigen van het centrum van Driel. Men verlangt terug en streeft naar een levend dorpshart, waarbij zowel inwoners als
passanten en recreanten een sfeervolle en aantrekkelijke dorpskern aantreffen waar men graag even een stop maakt. Het
toekomstbeeld is dat inwoners van Driel uitstekend in Driel terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen. Maar ook
omwonenden en andere passanten treffen een gevarieerd aanbod van winkels en recreatieve voorzieningen, waarvoor zij graag naar
Driel komen (DOP2012)”
Ook de coalitiepartijen hebben, aan de andere kant van de samenwerkingstafel, in hun eigen uitvoeringsagenda 2018-2020 heldere
ambities en voorwaarden geformuleerd voor het Dorpshart Driel. Onder punt 24: “In Driel dient het dorpscentrum gerevitaliseerd te
worden. (…) Via de Kadernota is een bedrag van 3 mln. aangegeven voor de ontwikkeling van Centrum Driel. Wanneer dit in de
programmabegroting door de raad (…) definitief wordt vrij gemaakt, kan worden beschikt over middelen. Van belang is dat de
stakeholders in Driel initiatief nemen dan wel betrokken worden bij de visieontwikkeling. Nadat over middelen kan worden beschikt,
kan (..) deze visieontwikkeling in samenwerking met de betrokken lokale partners worden gestart.

•

•

Subdoelen
o
Verbeter het dorpscentrum: geef centrum Driel meer uitstraling
o
Verbeter de winkelvoorzieningen in Driel
Projecten
o
Project voor meer winkelruimte rondom Polenplein
o
Project Centrumaanpak starten zoals Hart van Heteren
o
Direct wandel- en fietspad tussen Vogelbuurt en Kerkstraat

(#2)
(#4)

121
110

(#2)
(#5)

80
71
3

Vervolgstappen voor DSD: effectueer gemeentelijke ambities voor Dorpshart Driel uit de uitvoeringsagenda
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) heeft, met steun van de gemeente, het voorgeschreven ‘initiatief genomen’ om met alle
stakeholders in Driel een start te maken met de visieontwikkeling. Die visie wordt in dit document uiteengezet.
• In technische termen is de conclusie dat met het Hart van Driel synergie kan worden bereikt door de 9 andere opgehaalde
doelstellingen in het dorpscentrum te bundelen. Een multifunctioneel gebouw (MFC) vormt hierin de spil, al dan niet in
combinatie met een café/restaurant, winkelvoorzieningen, werkplekken, woningbouw etc..
• In meer poëtische termen: een sterk Hart van Driel trekt aan en laat gevoed weer weggaan. Dit geeft voeding met effect tot in
de haarvaten van het dorp, brengt (in) beweging en geeft vertrouwen om dingen te ondernemen.

R6
Belang:
> zeer hoog
De wensen van
Driel zijn bekend.
R1 is het resultaat
dat alle andere
ambities verbindt

R3
dagbesteding
huiskamer
werkplekken
restaurant
MFC

R10
LED-scherm
bij entree

Urgentie:
> zeer hoog
Coalitiepartijen en
het dorp delen de
noodzaak, budget is
gereserveerd. Dit is
het moment!

R2

R7

openbare
bibliotheek

R1

centrum
appartementen

R9

Verlevendigd
dorpscentrum

bushalte in
centrum

jeugdhonk
wandelpad
Drielse Veer

R5

R4
R8

Samenhang met andere initiatieven
• Alle andere 9 doelstellingen in deze rapportage leveren een bijdrage aan het verlevendigen van het
dorpscentrum van Driel en vice versa. Juist de synergie van al deze behoeften samenbrengen in het
hart van Driel vormt de kern en de kracht van de oplossing
Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Driel wordt een woonwijk van Elst, het voorzieningenniveau valt nog verder terug
• De volgende stap in de uitwerking van deze visie is een vertaalslag naar een aantal scenario’s voor een
concrete invulling van de ambities. Deze scenario’s worden getoetst op haalbaarheid.
• De volgende stap vraagt specialistische kennis van gebiedsontwikkeling. De verwachting is dan ook dat
externe professionele ondersteuning noodzakelijk is. Van gemeente wordt gevraagd (1) middelen ter
beschikking te stellen o.b.v. agendapunt 24 van de uitvoeringsagenda 2018-2022 en (2) te bemiddelen in
het arrangeren van passende ondersteuning voor de volgende fase.

R2: Voldoende passende woningen voor Drielenaren
Herijk de woonagenda en overweeg appartementen in het centrum van het Driel

Beschrijving
Drielenaren willen graag oud kunnen worden in hun dorp. Op dit moment worden ouderen in zekere zin ofwel ‘gedwongen’ te
blijven wonen in hun huidige (te grote) woning, waardoor ze ongewild de doorstroming op de Drielse woningmarkt belemmeren,
ofwel voor hun oude dag te verhuizen naar buiten Driel. Invulling van deze wens om op hogere leeftijd in de Driel te kunnen blijven
wonen, vereist o.a. dat voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar komen binnen de dorpsgrenzen, variërend van
sociale huur tot koopappartementen in het hogere segment. Voor dit hele scala aan woningen is de beoordeling van de Drielenaren
dat het huidige aanbod niet voldoet. Naast de doelgroep ‘ouderen’ wordt in mindere mate ook gevraagd om meer passende
woningen voor starters en jonggehandicapten te realiseren, alsmede woningen in de sociale huursector.

Projectgroep
Driel Duurzaam

Belang:
> zeer hoog

Subdoelen
§
Zorg dat je ook op hogere leeftijd prettig kan wonen en leven in Driel
§
Realiseer meer passende woningen voor senioren
§
Realiseer meer passende woningen voor starters
§
Realiseer meer sociale huurwoningen
§
Realiseer woningen voor jonggehandicapten

o

Projecten
§
Project voor meer passende woningen voor senioren
§
Project voor voldoende passende starterswoningen
§
Woningen voor senioren met gemeenschappelijk terrein
§
Project voor meer sociale huurwoningen
§
Huurders actief ondersteunen bij maatregelen om langer thuis te wonen

(#1)
(#6)
(#15)

(#4)
(#27)

230 >D1
96
68
18
8
78
38
24
24
13

Vervolgstappen voor DSD: (1) gesprekspartner voor Gemeente + (2) integratie in projectgroep Hart van Driel
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) brengt deze behoefte van de inwoners van Driel hierbij onder de aandacht van de beleidsmakers
Wonen, het college en de gemeenteraad van Overbetuwe, met de oproep dit signaal te vertalen naar een passende woonvisie en
concrete plannen voor woningbouw in Driel. Voor verdieping van dit onderwerp wil DSD graag fungeren als verbindende schakel
tussen de gemeente en de inwoners van Driel.

klankbord
woningbeleid

Dit is het
hoogst scorende
doel

Urgentie:
> hoog

o

Gesprekspartner
Gemeente

In het DOP uit 2012
is dit onderwerp
reeds naar voren
gebracht. Sindsdien
is weinig veranderd

R2

Voldoende
passende
woningen
appartementen
in centrum

Projectgroep
Groene Tafel

R1
Verlevendigd
dorpscentrum

Samenhang met andere initiatieven
• Het realiseren van nieuwbouwappartementen in het centrum van Driel kan een bijdrage leveren aan
het verlevendigen van het dorpscentrum Driel (D1).
• Virehof / Wiel van Driel biedt mogelijk een deel van de invulling van deze doelstelling, maar
bijvoorbeeld appartementen in het hogere segment zijn vooralsnog niet voorzien
• Sprake is van een nieuwbouwwijk in het kielzog van de realisatie van een nieuwe school. Daarin zou
deze doelstelling mogelijk (ten dele) kunnen worden bereikt.
Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Driel krijgt een (nog) onevenwichtiger bevolkingsopbouw, met negatieve gevolgen
voor de sociale samenhang in het dorp
• Gemeente wordt gevraagd (1) de woonagenda en plannen voor woningbouw te (her)ijken aan deze
uitkomsten en (2) DSD te gebruiken als klankbord voor toekomstig woonbeleid.

R3: Nieuwe centrale locatie(s) om elkaar te ontmoeten
Een MultiFunctioneel Centrum (MFC) als pijler onder meer gezamenlijke activiteiten en maatschappelijke verbinding

Projectgroep
Driel Duurzaam

Beschrijving
Drielenaren willen elkaar vaker en laagdrempeliger kunnen ontmoeten. Dit vereist enerzijds verbindende locaties waar deze
ontmoetingen kunnen plaatsvinden, en anderzijds (meer) activiteiten c.q. aanleidingen om elkaar te treffen. Het overall meest
gekozen idee uit de dorpsraadpleging betreft het opzetten van een nieuw café/restaurant voor een kopje koffie of lunch. Daarnaast
zijn er tal van andere ideeën die vragen om een centraal, multifunctioneel pand (MFC), zoals De Huiskamer enige tijd voorzag in
deze functie voor de Vogelbuurt. Een dergelijke locatie zou kunnen worden uitgebreid tot een activiteitencentrum voor ‘Repair
Café’s’, ‘FabLabs’ met 3D-printers of zelfs werkplekken waar ZZP’ers elkaar kunnen ontmoeten. In de meest ambitieuze invulling
kan een MFC ook een uitvalsbasis zijn voor vormen van zorg, ter voorkoming van eenzaamheid. Voorbeelden zijn het opzetten van
lokale afdeling van De Zonnebloem of Tafeltje-Dek-Je. Ook het bieden van een locatie aan vrijwilligersinitiatieven zoals De Helpende
Handen, meer bekendheid voor de jeugd- en wijkcoach en een lokaal loket voor gemeentelijke zorgvragen zijn belangrijk.
o

o

Doelen
§
§
§
§
§
§

Bied dagbesteding aan in Driel voor kwetsbare groepen
Realiseer meer locaties waar Drielenaren elkaar kunnen ontmoeten
Stimuleer 65+ om elkaar te ontmoeten en actief te blijven
Verbind nieuwe Drielenaren en oud-Drielenaren meer met elkaar
Verlaag de drempel om contact te maken onder Drielenaren
Verbeter de vindbaarheid van gemeentelijke ondersteuning

Projecten
§
Café/ restaurant in Driel opzetten voor een kopje koffie en lunch
§
Dagbesteding aanbieden in Driel voor senioren of licht-dementerenden
§
Laagdrempelige ontmoetingsruimte opzetten, zoals De Huiskamer
§
Activiteitenmiddag organiseren voor basisschoolleerlingen en senioren
§
Project om wijkcoach en jeugdcoach meer bekendheid geven
§
Kinderhofke terugbrengen: kinderen knutselen op woensdagmiddag
§
Activiteitenprogramma voor senioren opzetten: voetbal, wandelen, fit-test

(#9)
(#11)
(#16)
(#18)

82
80
67
62
54
42

(#1)
(#5)
(#7)
(#16)
(#26)
(#42)

146
67
66
44
39
27
26

Vervolgstappen voor DSD: (1) korte termijn oplossing en (2) integratie in werkgroep Hart van Driel
Het inrichten van ontmoetingslocatie(s), van waaruit verbindende activiteiten kunnen worden georganiseerd en mogelijk beperkte
zorgambities (Zonnebloem, samen koken) kunnen worden ingevuld is een van de speerpunten van DSD. Bij voorkeur wordt één
MFC gecreëerd in het centrum van Driel, waar al deze activiteiten gebundeld kunnen worden. Hart van Driel ziet dit als een van de
grootste aanjagers van een kloppend hart.
Omdat de centrumontwikkeling een langere doorlooptijd kent, mikt DSD ook op een tijdelijke kortere termijn oplossing, waarin De
Huiskamer de kapstok is. Wanneer over een tijdelijke ruimte kan worden beschikt, kan de Huiskamer snel weer van start met het
organiseren van activiteiten en kan in datzelfde pand ervaring worden opgedaan met andere functionaliteiten, zoals werkplekken
en een Repair Café. Ook biedt dit het DSD een zichtbare locatie om met projectgroepen ideeën te vertalen naar realisatie.

Projectgroep
Huiskamer

Belang:
> zeer hoog
2 project-ideeën
staan in de
top 5
Urgentie:
> hoog
een centrale locatie
op korte termijn
fungeert als
vliegwiel voor veel
andere ideeën en
project groepen

tijdelijke
huiskamer
opzetten

R3

Locaties
ontmoeten
realiseren

huiskamer
ZZPwerkplekken
restaurant
MFC

Projectgroep
SamenDriel.nl

R1

Verlevendigd
dorpscentrum

Samenhang met andere initiatieven
• Het realiseren van ontmoetingslocaties in het centrum van Driel levert een bijdrage aan het
verlevendigen van het dorpscentrum Driel (D1).
• De Provincie Gelderland biedt een subsidie voor initiatieven die de leefbaarheid in kleine kernen
bevorderen. DSD wil deze subsidie aanvragen.
• Een centrale uitvalbasis geeft vrijwilligersinitiatieven en (zorg)professionals een anker in het dorp om
activiteiten, waaronder zorgtaken, te starten en aan de gang te houden
• Virehof / Wiel van Driel biedt mogelijk een deel van de invulling van deze doelstelling. Vooral de
zwaardere vormen van dagbesteding zullen daar worden aangeboden

Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Een hart van Driel zonder MFC lijkt lastig kloppend te krijgen. Op kortere termijn
loopt bovendien veel energie weg als een centrale ontmoetingslocatie te lang uitblijft
• Gemeente wordt gevraagd DSD te ondersteunen (1) bij het vinden van een tijdelijke Huiskamer (2) het
aanvragen van subsidies voor de exploitatie (3) DSD aangesloten te houden bij de ontwikkelingen
rondom VireHof

R4: Betere verkeersveiligheid en (OV)-bereikbaarheid

Verkeersveiligheid een aandachtspunt. OV-bereikbaarheid verbeteren. Ongelijke trottoirs belemmeren mobiliteit van kwetsbaren
Beschrijving
Het openbaar vervoer van Driel naar Arnhem is, sinds het afschaffen van de directe busverbinding over de dijk naar Arnhem, in de
afgelopen jaren verschraald. Die buslijn over de dijk liep zelfs enige tijd parallel aan een tweede directe busverbinding naar
Winkelcentrum Kronenburg, via Schuytgraaf. Het afschaffen van de busverbinding over de dijk heeft negatieve gevolgen gehad voor
de inwoners van het dorp. Zo stopt de bus niet langer in het centrum van het dorp, wat de toegankelijkheid voor bewoners van een
aantal wijken heeft verslechterd, omdat het loopafstanden richting de opstap heeft verlengd. Ook is winkelcentrum Kronenburg
niet langer direct bereikbaar met het Openbaar Vervoer; een overstap in de buitenlucht onder station Arnhem Zuid is nu vereist.
Verkeersveiligheid wordt als een belangrijk speerpunt aangemerkt door de inwoners van Driel. Dit heeft vooral betrekking op een
aantal specifieke locaties, waarbij de Dorpsstraat met stip bovenaan staat. Ook de toegankelijkheid van de publieke ruimte voor
wandelaars en fietsers staat hoog op de agenda. Met nadruk wordt gevraagd om ongelijke trottoirs in dorp aan te pakken. Voor
Drielenaren met een beperkte mobiliteit moet het eenvoudiger en veiliger worden om zich door het dorp te verplaatsen.
Waar in het kader van verkeersveiligheid op sommige locaties door de Drielse bevolking wordt opgeroepen ‘verkeersremmende
maatregelen’ te introduceren, daar is een ook een groep die pleit voor meer doorstroming en minder (of lagere) drempels. De inen uitgangen van De Breekenhof worden in dat kader expliciet en relatief vaak genoemd. Ook zien veel Drielenaren toegevoegde
waarde in het doortrekken van de Elstergrindweg naar Elst, middels een fietstunnel onder de Cora Baltussenallee.
o

o

Subdoelen
§
Verbeter het Openbaar Vervoer (OV) van en naar Driel
§
Verbeter de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat
§
Ongelijke trottoirs aanpakken
§
Verbeter de parkeermogelijkheden in Driel
§
Verbeter de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
§
Verbeter de verkeersveiligheid Honingveldsestraat voor wandelaars

(#6)
(#7)
(#8)
(#24)
(#26)

Projecten
§
Opstap van de bus naar Arnhem dichter bij het centrum realiseren
§
Hoofdingang en fietsingang bij voetbalveld aanpassen
§
Maak bepaalde wegen in Driel autoluw
§
Verkeersdrempel bij de ingang Breekenhof verlagen en recht leggen
§
Doortrekken Elster Grindweg naar Elst: fietstunnel onder Cora B-allee

(#13)
(#17)
(#19)
(#20)

87
84
68
50
49
46

>D1
>D1
>D1
>D1

46 >D1
43
42
42
35

Vervolgstappen voor DSD: actieplan Verkeer opstellen, in gesprek met verantwoordelijke dossierhouder
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is een werkgroep Verkeer en Vervoer gestart. Verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Driel
(o.a. met het OV) wordt daarin verder vertaald naar een actieplan. De verantwoordelijk dossierhouder Verkeer van Gemeente
Overbetuwe wordt hierin actief betrokken door het DSD; gekeken wordt hoe partijen elkaar hierin kunnen versterken.

Belang:
> hoog
3 doelen
in de top 10

Projectgroep
SamenDriel.nl

R1

Verlevendigd
dorpscentrum

Urgentie:
> hoog
Verkeersveiligheid
en trottoirs
oppakken. In een
centrumaanpak lijkt
een bushalte daar
zeer wenselijk.

R4

Fietstunnel

Verkeersveiligheid
bereikbaarheid

bushalte in
centrum

Ongelijke trottoirs
aanpakken
Projectgroep
Verkeer

Projectgroep
Recreatie

Samenhang met andere initiatieven
• Het terugbrengen van een bushalte het centrum van Driel levert een bijdrage aan het verlevendigen
van het dorpscentrum Driel (D1).
• Het realiseren van fietstunnel onder de Cora Baltussenallee, heeft net als de fiets- en wandelpaden
vanaf ’t Drielse Veer en direct naar ‘t Vlot ook recreatieve waarde, die bijdraagt aan toerisme.
• In het ontwikkelen van een openbaar vitaal sportpark aan de Dorpsstraat is ook de veilige ontsluiting
daarvan van nog groter belang.
Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit is een basisrecht. Als zoveel
mensen overlast ervaren van ongelijke trottoirs, dan is dat minimaal reden voor vervolgstappen. De
matige bereikbaarheid van Driel voor wandelaars geeft beperkingen in de recreatieve en toeristische
mogelijkheden, ook in relatie tot de dorpskern. De OV-bereikbaarheid van Driel is geen acuut knelpunt,
maar een centrumhalte past wel in een integrale centrumaanpak. Verkeers(on)veiligheid ten slotte, is
een onderwerp dat voor bepaalde ‘hotspots’ in het dorp dient te worden opgepakt.
• DSD wil graag met Gemeente bekijken hoe partijen elkaar kunnen versterken op deze onderwerpen. Dit
begint met samen het verkennen van de haalbaarheid van de opgehaalde projectideeën, als pijler onder
een gezamenlijk gedragen plan om de meest kansrijke en noodzakelijke punten gefaseerd aan te pakken

R5: Betere sport- en speelvoorzieningen

Een Vitaal Sportpark realiseren als kapstok voor een grotere gebiedsontwikkeling bij de sportvelden
Beschrijving
Drielenaren willen graag kunnen sporten in hun dorp, zowel binnen als buiten. In de buitenruimte zien de inwoners veel
mogelijkheden voor verbetering, waarin een ‘open’ (vitaal) sportpark met een geïntegreerd nieuw kunstgrasveld/ multicourt de
schakel kan zijn om veel ambities te verbinden. Op het terrein van het huidige gravelveld van RKSV Driel kan mogelijk een
multicourt worden gerealiseerd. In combinatie met de nabijgelegen tennisclub, het plaatsen fitness-apparaten en andere
sportvormen kan dit gebied worden geüpgraded naar een gemeenschappelijk sportcluster waar Drielenaren elkaar kunnen
ontmoeten. Ook een grote speeltuin voor kinderen onder 12 jaar en een jeugdhonk voor de jeugd in de leeftijd 12+ wordt gemist.
De huidige jeugdplek bij de tennisclub voorziet op dit moment zeker in een behoefte, maar een jeugdhonk, zoals in Heteren, wordt
door de jongeren van Driel gemist. Deze inschatting wordt gedeeld door de jongerenwerker, waarmee het DSD goede contacten
onderhoudt. Ook in het onderhoud van de huidige jeugdplek achter de tennisvelden kunnen en moeten zaken beter.

o

o

Subdoelen
§
Bied meer ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren in Driel
§
Bied meer mogelijkheden voor sport in de openbare ruimte
§
Realiseer meer speelmogelijkheden voor kinderen <12 jaar
§
Verbeter de kwaliteit van de indoor sportfaciliteiten in Driel
Projecten
§
Realiseer een nieuwe grote openbare speeltuin
§
Een 'open' sportpark realiseren, met openbaar multicourt
§
Dans mogelijkheden aanbieden voor Drielse jeugd
§
Realiseer een jeugdhonk voor de jeugd van Driel
§
Maak een uitdagende speelplek voor de wat oudere jeugd (6-14)
§
Leg betere afspraken vast over het gebruik van de sportzaal
§
Fitnesstoestellen plaatsen in de openbare ruimte bijv. bij de tennisclub

(#12)
(#13)
(#17)
(#35)

79
75
64
41

(#25)
(#24)
(#47)

39
39
25
24
23
20
15

Vormgeving van het vervolg
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is een projectgroep ‘Vitaal Sportpark’ gestart. Deze ontwikkeling lijkt ook in hoge mate aan te
sluiten bij de gemeentelijke ambities van de sportterreinen binnen de verschillende kernen. Verbinding tussen betrokken
Drielenaren, de besturen van de voetbal- en tennisclub en de gemeente is tot stand gebracht. Het inhoudelijk startpunt voor de
ontwikkeling zijn vergelijkbare plannen van de voetbalclub uit 2014.
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is nog niet gestart met een gericht initiatief ter verbetering van speelvoorzieningen. Wel heeft de
jongerenwerker zich (meer dan) bereid verklaard om, met de steun van een groep jongeren, met het initiatief voor een jeugdhonk
aan de slag te gaan. Die focus ligt op twee andere onderwerpen die wel raken aan de speelvoorzieningen: het verlevendigen van
het centrum (R1) en het realiseren van een Vitaal Sportpark. Via de projectgroepen die deze twee onderwerpen oppakken, zal ook
het verbeteren van de speelvoorzieningen op termijn invulling krijgen.

Belang:
> hoog
Doelen scoren net
buiten de top 10.
Veel losse ideeën
zijn te bundelen
Urgentie:
> middel
Met deze projecten
worden geen grote
acute problemen
opgelost, maar ze
verbinden veel
doelen
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Vitaal Sportpark

Projectgroep
Recreatie

Samenhang met andere initiatieven
• Een jeugdhonk of speeltuin in de nabijheid van het centrum kan een impuls geven aan het
verlevendigen van het centrum (R1)
• Plannen voor een nieuwe school nabij de sportvelden en het realiseren van een vitaal sportpark
kunnen, in combinatie met het aanleggen van een wandelpad naar ‘t Vlot, het gebied rondom de
huidige jeugdplek een grote impuls geven. Doordat de jeugdplek aan een doorgaand fietspad minder
afgelegen ligt, kan mogelijk veel van de huidige problematiek worden opgelost.
• Het ondersteunen van verenigingen bij bestuurlijke uitdagingen (R10) vergroot de reikwijdte van Vitaal
Sportpark tot buiten het fysieke domein.
Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Een openbaar sportpark geeft het dorp een extra element, waar ook door de jeugd
(voetbalveldje) al geruime tijd om wordt gevraagd. Niets doen leidt tot frustratie. Jeugdhonk: de jeugd
van Driel wordt makkelijker benaderbaar via een centrale locatie (jeugdhonk). Zonder jeugdhonk blijven
ze verspreid over het dorp.
• Gemeente wordt gevraagd DSD (1) te ondersteunen de zoektocht naar een jeugdhonk binnen de
dorpsgrenzen en (2) Vitaal Sportpark als een gebiedsontwikkeling te benaderen, en als een anker voor
bestuurlijke vernieuwing van verenigingen

R6: Verduurzaming relevant maken voor Drielenaren
Volwaardige gesprekspartner in de RES en verkenning naar de haalbaarheid van een lokaal energiecollectief
Beschrijving
In het DOP van 2012 was nog geen enkele aandacht voor het onderwerp duurzaamheid.
In de dorpsconsultatie van 2020 zijn door de Drielenaren een drietal onderwerpen en evenveel concrete projecten naar voren
geschoven. De inwoners van Driel willen graag meer inzicht in de duurzaamheidsregelingen van de gemeente, men geeft aan
verduurzaming en biodiversiteit belangrijk te vinden en ziet kansen deze ambities te vertalen naar (1) een energiecollectief (2) meer
laadpalen voor elektrische auto’s en (3) de aanleg van groene daken.
•

•

Subdoelen
o
Vergroot het inzicht in gemeentelijke duurzaamheidsregelingen
o
Geef meer aandacht voor verduurzaming en biodiversiteit
o
Meer openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanleggen in Driel
Projecten
o
Een Driels energie- of verduurzamingscollectief opzetten
o
Project voor de aanleg van groene daken opzetten
o
Huurders actief ondersteunen met verduurzamingsmogelijkheden

(#19)
(#28)

(#14)
(#54)

Belang:
> middel
Driel toont
interesse voor een
lokaal
energiecollectief

57
48
35

Urgentie:
> hoog

45
24
7

De RES wordt nú
opgesteld. Als dorp
is dit een goed
moment om als
gesprekspartner
zichtbaar te worden

Vervolgstappen voor DSD: (1) Projectgroep Samen Duurzaam Driel + (2) gesprekspartner RES
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is gestart met een projectgroep ‘Driel Duurzaam’, waarin de ambities voor (1) een energiecollectief
(2) meer laadpalen voor elektrische auto’s en (3) de aanleg van groene daken en andere klimaatbestendige oplossingen worden
uitgewerkt.
Binnen de projectgroep is een ‘roadmap’ opgesteld, waarin de samenwerking met energiecoöperaties en duurzaamheidsinitiatieven
in de regio, alsmede de aanleg van een waterkrachtcentrale en zonnepark binnen de dorpsgrenzen worden verkend, maar ook de
mogelijkheid om zelf energie te gaan verhandelen. Deze verkenning moet binnen enkele maanden de haalbaarheid en de optimale
invulling van een energiecollectief inzichtelijk maken. Dit alles hangt samen met de duurzame visie die de projectgroep heeft
ontwikkeld. Deze visie geldt voor de projectgroep als leidend principe alle activiteiten m.b.t. het thema duurzaamheid en verbindt het
thema mogelijk ook met activiteiten van de overige projectgroepen waar activiteiten duurzaam kunnen worden uitgevoerd. Zie voor
een verdere uitwerking de bijgevoegde slide.
Ook wil Samen Duurzaam Driel als lokaal burgerinitiatief straks volwaardig kunnen meepraten bij de uitvoering van de Regionale
Energie Strategie (RES). Schetsen van de RES laten zien dat de kern Driel de effecten van duurzame energieopwekking in haar
achtertuin kan verwachten. Dat maakt de inwoners van Driel directe belanghebbenden die betrokken willen worden bij de
uitgangspunten en uitvoering van de RES.

Projectgroep
Huiskamer

Projectgroep
Samen Duurzaam
Driel
laadpalen
groene daken
energiecoöperatie

R6

Duurzaam
relevant
voor Driel

Gesprekspartner
Gemeente
gesprekspartner
in de uitvoerig van
de RES

R1

Verlevendigd
dorpscentrum

Samenhang met andere initiatieven
• Samen Duurzaam Driel heeft een direct belang bij de totstandkoming van de RES;
• Energieopwekking in de nabijheid van de stuw heeft veel raakvlakken, w.o. met de gemeente Renkum,
Rijkswaterstaat, het Waterschap
• Het plaatsen van laadpalen heeft raakvlakken met toegankelijkheid van de openbare ruimte, het
aanleggen van groene daken kan het straatbeeld verfraaien, en een waterkrachtcentrale of zonnepark
heeft mogelijk toeristische waarde

Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Zonder stoel aan de RES-tafel is de verwachting / zorg dat Driel simpelweg
geconfronteerd wordt met de uitkomsten. De vraag is of die voor het dorp optimaal zijn.
• Gemeente wordt gevraagd (1) DSD inspraak te geven in de RES, (2) kennis, expertise en
beleidsvoornemens te delen bij de uitwerking van duurzaamheidsplannen voor Driel

R7: Nieuw schoolgebouw en bibliotheekvoorziening
Volgens planning nieuw schoolgebouw realiseren in 2022 en bibliotheek integreren in centrumontwikkeling
Beschrijving
De huisvesting van basisscholen binnen de kern Driel vormt een uitdaging.
Met name CBS De Meeuwenberg heeft de mogelijkheden van de gebouwcapaciteit al meerdere keren opgerekt, maar op korte
termijn wordt de harde grens bereikt. In de gemeentelijke kadernota 2020 van Overbetuwe is inmiddels een investering voor
“Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel” in de jaren 2021 en 2022 opgenomen. Toch bestaat in het dorp nog geen helder
beeld van de timing of de uitvoering van deze voorgenomen investering het onderwijs. Deze onduidelijkheid verklaart het feit dat
deze behoefte alsnog in de dorpsconsultatie terugkomt.
Naast deze grote ontwikkeling in de ‘kennisvoorzieningen’ zien de Drielenaren ook graag een bibliotheek binnen de dorpsgrenzen.

o

Subdoelen
§
Ontwikkel nieuwe schoollocatie(s)
§
Breng kinderen meer in contact met techniek

o

Projecten
§
Een nieuw onderwijsgebouw bouwen, ook voor sociale kerntaken
§
Een openbare bibliotheek realiseren
§
Realiseer een Kinderbibliotheek
§
Bibliotheekbus
§
Realisatie openbare basisschool

(#27)
(#31)

49
43

(#12)
(#21)

46
41
11
9
3

Vervolgstappen voor DSD: (1) Gesprekspartner schoollocaties en (2) Visie op bibliotheek samen uitwerken
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is nog niet gestart met het concretiseren van vervolgstappen. Wel wordt het terugbrengen van
een bibliotheek als een interessante toevoeging aan het verlevendigen van het Dorpscentrum (D1) beschouwd. Deze ambitie lijkt
bovendien te worden gedeeld door Gemeente.
In de gemeentelijke uitvoeringsagenda is onder punt 41 verwoord: “Wij beschouwen culture voorzieningen zoals de bibliotheek als
een waardevolle voorziening om de leefbaarheid van dorpen en wijken op peil te houden en die bijdraagt aan onderlinge sociale
verbindingen.(…) De bibliotheek komt hiermee als culturele en educatieve voor- ziening meer en meer in de rol van het ondersteunen
van mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. (..) We willen daarmee een kleinschaliger en fijnmaziger netwerk van
voorzieningen maken.”

Belang:
> hoog
Realisatie van een
schoolgebouw staat
gebudgetteerd in
2021/2022
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Urgentie:
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Samenhang met andere initiatieven
• Het realiseren van een nieuw schoolgebouw heeft een directe relatie met de actuele
uitvoeringsagenda en kadernota van Gemeente Overbetuwe
• Het realiseren van een bibliotheekvoorziening is opgenomen in de uitvoeringsagenda
• Het terugbrengen van een bibliotheek in het centrum van Driel levert een bijdrage aan het
verlevendigen van het dorpscentrum Driel (D1).

Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: DSD heeft vertrouwen dat de huidige politieke agendering leidt tot een nieuw
schoolgebouw binnen de kortste mogelijke termijn (planning 2022)
• Gemeente wordt gevraagd (1) DSD te consulteren in relevante keuzes voor het nieuwe schoolgebouw
en (2) samen met DSD invulling te geven aan Visie op Bibliotheek.

R8: Meer toeristische en recreatieve mogelijkheden
Twee nieuwe wandel-/fietspaden naar ‘t Vlot en ‘t Drielse Veer aanleggen en een park in de uiterwaarden

Beschrijving
Drielenaren recreëren en komen graag samen in de prachtige groene omgeving rondom Driel. De toegankelijkheid van het
buitengebied wordt daarbij door de Drielenaren als belangrijk aangemerkt. Driel is voor voetgangers van buitenaf zeer beperkt
toegankelijk, doordat de aanvoerwegen Hoenveldsestraat, Boltweg en Drielse Rijndijk geen voetpad hebben. Het omgekeerde
effect is dat voor Drielenaren Schuytgraaf en Park Lingenzegen te voet lastig bereikbaar zijn. Veel opgehaalde ideeën gaan dan ook
over het verbeteren fiets- en wandelpaden in en rondom Driel.
Het verbeteren van de mogelijkheden voor recreatief wandelen en fietsen, maakt Driel ook interessanter voor toeristen. Deze
routes vervolgens opnemen in kaarten en zorgen dat de bewegwijzering vanaf bijvoorbeeld ‘t Drielse Veer verbetert, maakt Driel
beter vindbaar voor deze doelgroep. Het daarnaast aanbieden van excursies naar de stuw of onze kerken, in combinatie met onze
historie in WOII, maakt Driel toeristisch interessanter. Toeristen kunnen bijdragen aan het verlevendigen van het centrum.
o

o

Subdoelen
§
Verbeter recreatieve wandel-, hardloop- fietsmogelijkheden in Driel
§
Zorg voor een toegankelijk buitengebied voor iedereen
§
Vergroot de toeristische mogelijkheden en vindbaarheid van Driel
Projecten
§
Een (wandel)park aanleggen in de uiterwaarden bij de Stuw / Korenvaar
§
Fiets- en wandelpad onderaan de dijk van Centrum naar Drielse Veer
§
Fiets- en wandelpad tussen tennis- en voetbalclub aanleggen naar 't Vlot
§
Wandelpad over de stuw naar Doorwerth
§
Maak excursies naar de Stuw mogelijk
§
Wandel- en fietskaart maken waar alle routes rondom Driel in staan
§
Een muziek-/danspodium realiseren in Driel
§
Wandelpad Drielse Veer naar brug Heteren langs Rijn

(#3)
(#6)
(#22)

118
88
50

(#3)
(#9)
(#11)

79
55
47
30
30
25
24
21

(#34)
(#46)

Belang:
> hoog

Urgentie:
> laag
In een integrale
centrumaanpak
lijken extra
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wenselijk. Op korte
termijn leidt de
situatie niet tot
grote knelpunten

>D1
>D1

>D1
>D1

Vervolgstappen voor DSD: (1) voorlopig aansluiten bij projectgroepen Verkeer en Hart van Driel
Met de opening van het NederRijnse Pad in maart 2020 is een deel van die ambitie om te kunnen wandelen in de uiterwaarden
reeds ingevuld. Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is nog niet gestart met een aparte projectgroep Recreatie. Bij voldoende animo
vanuit het dorp kan hiermee wel een begin worden gemaakt. Tot die tijd ligt het onderwerp niet stil: werkgroepen Verkeer en Hart
van Driel werken de raakvlakprojecten (>D1) verder uit.
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) is nog niet gestart met het concretiseren van vervolgstappen. Bij voldoende animo vanuit het
dorp kan hiermee een begin worden gemaakt. Wel wordt het ontwikkelen van het toeristisch potentieel als een van de pijlers onder
het verlevendigen van het Dorpshart (D1) beschouwd. Hoewel dus nog niet specifiek aan dit onderwerp wordt gewerkt, zal het
zeker onderdeel uitmaken van de centrumontwikkeling.
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Samenhang met andere initiatieven
• Het realiseren van fiets- en wandelpaden vanaf ’t Drielse Veer en direct naar ‘t Vlot levert een bijdrage
aan het verlevendigen van het dorpscentrum Driel (D1).
• Zonder bereikbaarheid is vindbaarheid van Driel voor (wandel)toeristen irrelevant. Het realiseren van
fiets- en wandelpaden is derhalve een voorwaarde voor het aantrekken deze ‘wandeldoelgroep’
• Het aanleggen van beide recreatieve paden levert ook een grote bijdrage aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid (D7) van deze locaties
• In de ontwikkeling van VireHof kan een deel van het wandelpad richting ‘t Drielse Veer worden
gerealiseerd. Projectontwikkelaar gaat hierover graag in gesprek.

Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Driel blijft voor wandelaars (en in mindere mate fietsers) matig bereikbaar; de
recreatieve mogelijkheden blijven beperkt. In een integrale centrumaanpak lijkt een meer toerisme
wenselijk. Op korte termijn leidt de huidige situatie niet tot knelpunten
• Gemeente wordt gevraagd DSD te ondersteunen (1) bij het verkennen van twee nieuwe fiets- en
wandelpaden en (2) de lessen van het Uiterwaarden park in Heteren te delen

R9: Schone, aantrekkelijke en veilige buitenruimte
Driel ‘vergroenen’ en ‘verfraaien’ door projectgroep De Groene Tafel

Beschrijving
Driel hecht veel waarde aan een schone, aantrekkelijke en veilige buitenruimte. De overlast van hondenpoep en zwerfvuil wordt als
hinderlijk ervaren. Dit leidt tot de vraag aan de gemeente om meer handhaving en het bijplaatsen van prullenbakken. Het
realiseren van nieuwe losloopgebieden voor honden is mogelijk een positieve benadering voor het oplossen van de ervaren
overlast. Hondenbezitters geven aan deze losloopgebieden te missen in Driel.
Naast het goed onderhouden van de reeds bestaande buitenruimte, hechten de inwoners van het dorp ook belang aan verder
verfraaien van het straatbeeld van Driel. Daarvoor zijn creatieve ideeën gedeeld, die weliswaar (nog) geen brede steun genieten
noch een echte urgentie hebben, maar die zeker niet verloren mogen gaan. De ideeën richten zich primair op het verbeteren van de
kwaliteit van het openbaar groen. De inwoners van het dorp kunnen en willen hier zelf een belangrijke rol in spelen. Als meest
exotische idee is voorgesteld om een fontein aan te leggen in de vijver van nieuwbouwwijk De Breekenhof.

o

Subdoelen
§
Maak het straatbeeld van Driel mooier
§
Verbeter de kwaliteit van het openbaar groen (plantsoenen)
§
Houd de openbare ruimte van Driel beter schoon

o

Projecten
§
Overlast van hondenpoep terugdringen door meer handhaving
§
Nieuwe losloopgebieden maken voor honden
§
Meer prullenbakken plaatsen langs loop- en fietsroutes
§
Project starten ter verbetering openbaar groen (plantsoenen)
§
Een groenzone aanleggen tussen Hofplein en Polenplein
§
Met vrijwilligers groenprojecten opzetten in Driel
§
Fontein bij de brug van De Breekenhof aanleggen, verlicht in de avond

(#25)
(#36)
(#38)
(#18)
(#32)
(#36)

49
39
34
43
41
34
31
29 >D1
29
28

Vervolgstappen voor DSD: (1) gesprekspartner voor Gemeente + (2) projectgroep Groene Tafel
Dorpsplatform Samen Driel (DSD) brengt de overlast van hondenpoep hierbij onder de aandacht van de beleidsmakers van het
Ruimtelijk Domein, het college en de gemeenteraad van Overbetuwe, met de oproep dit signaal te vertalen naar een passende
maatregelen in Driel.
Daarnaast is DSD een projectgroep “Groene Tafel” voor het schoon houden van de openbare ruimte in Driel. Bekeken wordt of
vrijwilligers van de reeds bestaande Zwerfvuilbrigade Driel hun inzet voor Driel kunnen uitbreiden. Dit een groep vrijwilligers die al
goed georganiseerd is en veel hart heeft voor de groene zaak.
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Samenhang met andere initiatieven
• Het aanleggen van een groenzone tussen centrum en Hofplein kan mogelijk ook een recreatieve
kwaliteit hebben (D9) en een bijdrage leveren aan het verlevendigen van het centrum (D1). Ideeën om
het straatbeeld te verfraaien kunnen in bredere zin worden meengenomen in de ideeën om het
centrum te verlevendigen.

Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: De ideeën om Driel te verfraaien kunnen beschouwd worden als een menukaart
Uitvoering lijkt geen acute noodzaak, al zijn maatregelen om overlast tegen te gaan wenselijk.
• Van gemeente wordt op dit moment geen actie gevraagd.

R10: Zichtbaardere verenigingen en activiteiten

Marktplaats voor vrijwilligers op SamenDriel.nl en Projectgroep Vitaal Sportpark als inspiratie voor bestuursuitdagingen
Beschrijving
Het verenigingsleven in Driel is rijk voor zo’n kleine gemeenschap, maar het steunt op de schouders van relatief weinig vrijwilligers.
Besturen hebben moeite om hun eigen bezetting en de vrijwilligersaantallen op peil te houden.
Aan de andere kant geven Drielenaren een duidelijke behoefte aan om op een centrale locatie op de hoogte te worden gehouden
over activiteiten en vrijwilligersbehoefte. Door het samenbrengen van vraag en aanbod is het eenvoudiger voor Drielenaren elkaar
te ontmoeten en kunnen verenigingen worden ondersteund

o

o

Subdoelen
§
Motiveer Drielenaren om actief te worden en te blijven als vrijwilliger
§
Verbeter de vindbaarheid van alle activiteiten/ evenementen in Driel
§
Verbeter de coördinatie en samenwerking tussen Drielse verenigingen
§
Promoot verenigingen/verenigingsleven
§
Verbeter de samenwerking met Gemeente bij evenementen
§
Meer kruisbestuiving met verenigingen & evenementen in andere kernen
Projecten
§ Een centrale online kalender realiseren voor alle activiteiten in Driel
§ Een centrale toegangspoort opzetten naar alle vacatures voor vrijwilligers
§ Iedere maand/kwartaal een dorpsmagazine uitbrengen
§ Vrijwilligerswerk projectmatig aanbieden via Samendriel.nl
§ Terrein Kersenfeesten semi-verharden t.b.v. evenementen
§ Centrale opslag realiseren voor gedeelde materialen van verenigingen
§ Verbeteren bestrating korenvaar t.b.v. Intocht Sinterklaas
§ Een permanente evenementenhal realiseren
§ Een presentatiegids met alle voorzieningen (op plattegrond) uitbrengen
§ Nieuw evenementenportaal (LED-scherm) plaatsen bij de ingang dorp

(#10)
(#14)
(#33)

(#10)
(#28)
(#88)

81
71
42
35
28
22
47
45
37
26
25
12
12
10
8
6

Belang:
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Samenhang met andere initiatieven
• Het realiseren van een vitaal sportpark lijkt een interessante aanleiding om uitdagingen die de Drielse
verenigingen gemeenschappelijk hebben ook samen aan te pakken. Lessen hieruit worden idealiter
toegepast op alle verenigingen in Driel.

Vervolgstappen voor DSD: (1) SamenDriel.nl + (2) Vitaal Sportpark gebruiken als casus voor samenwerking
Op dit moment is op SamenDriel.nl een centrale dorpsagenda gerealiseerd.
Naast de online agenda kan ook in de fysieke ruimte (LED-scherm) of via printmedia worden geïnvesteerd in de vindbaarheid van
activiteiten in Driel. Dorpsplatform Samen Driel (DSD) via een doorontwikkeling van SamenDriel.nl uiteindelijk een marktplaats
opzetten voor het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligers(opdrachten). Vitaal Sportpark is een aanleiding om met
meerdere verenigingen mogelijk over de eigen (bestuurs)grenzen heen kijken en problemen gezamenlijk te tackelen.

Urgentie en voorgestelde rol voor Gemeente Overbetuwe
• Als we niets doen: Het verenigingsleven heeft een impuls nodig van nieuwe bestuursleden en
vrijwilligers. Als de ‘oude garde’ niet worden opgevolgd vallen er straks activiteiten stil.
• Gemeente wordt gevraagd DSD te ondersteunen (1) de doorontwikkeling van SamenDriel.nl en (2)
Vitaal Sportpark voor Driel mogelijk te maken

BIJLAGE 1: Leeswijzer

Projectgroep
Driel Duurzaam

De relatie tussen thema’s, doelen en projectgroepen in beeld

Projectgroep
Huiskamer
tijdelijke
huiskamer
opzetten

Hoe het werkt: globale opzet
9 projectgroepen gaan elk met één of meerdere van 10 resultaatambities
(R) en onderliggende projectideeën aan de slag. Alle beoogde resultaten
worden in de volgende sheets geplot op projectgroepen, zodat duidelijk is
wie wat doet. Projectgroep Hart van Driel (in het midden) heeft een
overkoepelende rol en vormt de verbinding tussen alle projectgroepen.
Voorbeeld: thema ‘Ontmoeten’ is opgesplitst in 2 beoogde resultaten
• Nieuwe centrale locatie(s) om elkaar te ontmoeten (R3)
• Zichtbaardere Verenigingen en activiteiten (R10)
Deze 2 doelstellingen zijn verdeeld over 2 projectgroepen
• Projectgroep Huiskamer voor R3
• Projectgroep SamenDriel.nl voor R10
Beide projectgroepen zijn niet volledig autonoom, want in zekere mate
ook verbonden met projectgroep Hart van Driel.
Als voor de doelstelling ‘ontmoetingslocaties realiseren (R3)’ wordt
gezocht in het Centrum van Driel, wordt daarmee ook een bijdrage
geleverd aan het verlevendigen van het centrum. Alle 8 werkgroepen in de
buitenring beschikken over ideeën die het Dorpshart van Driel kloppend
kunnen krijgen. Als we ze bundelen levert dat synergie op.
Dit laat onverlet dat iedere projectgroep ook zonder tussenkomst van Hart
van Driel zelf activiteiten kan ontplooien. Zo kan De Huiskamer
bijvoorbeeld alvast starten met een activiteitenmiddag voor
basisschoolleerlingen en senioren. Ook zou alvast een tijdelijke huiskamer
(buiten het centrum) kunnen worden ingericht.
Dit betekent in de onderlinge samenwerking dat projectgroep Huiskamer
input levert aan de projectgroep Hart van Driel door mee te denken over
(1) welke ideeën een plek kunnen krijgen in het centrum van Driel en (2)
welke concrete invulling dit zou kunnen opleveren, in samenhang met alle
andere ideeën vanuit andere projectgroepen.

Gesprekspartner
Gemeente

activiteitenmiddag
basisschoolleerlingen
en senioren

Projectgroep
SamenDriel.nl
online
dorpsagenda
beheren
een dorpsmagazine
uitgeven

R3

Nieuwe centrale
locatie(s) om
elkaar te
ontmoeten

R10

Zichtbaardere
verenigingen en
activiteiten

Projectgroep
Groene Tafel

huiskamer
werkplekken
restaurant
MFC

LED-scherm
bij entree

Projectgroep
Hart van Driel

marktplaats voor
vrijwilligers

Projectgroep
Verkeer

Projectgroep
Vitaal Sportpark
Projectgroep
Recreatie

BIJLAGE 2: Visie Samen Driel Duurzaam
Samen Duurzaam Driel: 100% zelfvoorzienend en alle inwoners dienend

Waarom

De energietransitie is in volle gang en dat brengt uitdagingen met zich mee. Niet alleen qua technologie maar ook op sociaal economisch gebied.
Naast het betaalbaar en bereikbaar maken van duurzame initiatieven voor alle dorpsbewoners, is het ook van belang dat lopende initiatieven worden
gekoppeld aan een duurzame agenda. De werkgroep Samen Duurzaam Driel pakt deze rol met als ambitie: Driel 100% zelfvoorzienend en alle
inwoners dienend.

•

Hoe
(leidende
principes)

Wat

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Samen werken door actief verbinding op te zoeken met de werkgroepen van Samen Driel om initiatieven te koppelen aan onze duurzaamheid
agenda.
Werken vanuit inclusiviteit en daarbij het belang van dorpsbewoners bewaken met in het bijzonder de kwetsbare doelgroep waarvoor
duurzaamheid moeilijk bereikbaar en betaalbaar is.
Starten van eigen initiatieven om de zelfvoorziening op het gebied van energie en warmte in de regio van Driel te bevorderen.
Dorpsgenoten meenemen in de slipstream van duurzaamheid projecten. Heb je de lasten dan krijg je ook de lusten.
Vergroten van sociale cohesie door:
• Duurzaamheid betaalbaar en bereikbaar te maken voor iedereen en onder gelijke condities.
• Aanspreken op wederkerigheid. Profiteer je mee dan tel je mee en dus doe je ook mee.
• Dorpsbewoners toegang geven tot een sociaal duurzaam netwerk.
• Local voor local. We werken zoveel als mogelijk met lokale partijen.

Opstellen haalbaarheidsscan over een energiecollectief in Driel.
Starten van eigen initiatieven om de zelfvoorziening op het gebied van energie en warmte in de regio van Driel te bevorderen.
Laadpalen voor electrische auto's uitbreiden.
Groene daken in Driel onder de aandacht brengen.
Draagvlak voor Driel Duurzaam onder Drielenaren versterken.
Belang van Driel verwoorden in Regionale initiatieven zoals de RES.

