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Geachte heer De Jonge,
Op 3 juni heeft het college het eindrapport van dorpsplatform SamenDriel ontvangen, waarvoor
dank. Hierin staat beschreven wat de stichting SamenDriel in ruim een jaar tijd heeft gedaan, en
hoe dit proces is verlopen, waarmee u ook voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de
verleende subsidie van € 58.500 in 2019.
Het college complimenteert u met inhoud en vorm van het geleverde rapport. Uw dorpsplatform
heeft het afgelopen jaar hard gewerkt en heeft met dit rapport, maar meer nog met de ontstane
situatie in Driel een mooi resultaat behaald, waarmee wij u willen feliciteren. Door uw werkwijze en
inzet is er een groep enthousiaste Drielenaren opgestaan die zich wil inzetten voor het behoud en
verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. Wij vinden het heel belangrijk dat een dorp
eigenaarschap vertoont en zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor de leefbaarheid en juichen dit
dus van harte toe. Hieronder geven wij aan hoe wij met uw eindrapport en de daarin beschreven
voorstellen willen omgaan. Na een korte omschrijving van het proces gaan we in op de inhoud van
de door u opgestarte thema’s en projectgroepen.
Proces
Met alle project- of themagroepen van de stichting SamenDriel is al contact gelegd met een of
meerdere inhoudelijke collega’s. In de diverse gesprekken die zijn en nog worden gevoerd
worden afspraken gemaakt over de samenwerkingsmogelijkheden tussen de projectgroep
en de gemeente en/of andere partners. Verwachtingen worden naar elkaar
uitgesproken en rollen en werkwijzen worden afgesproken en waar mogelijk ook de te
behalen doelen. In veel gevallen sluit dit goed aan bij de lopende gemeentelijke processen,
zoals bij Vitale sportparken, verkenning duurzaamheidsthema’s en plan Smids.
Naast de projectgroepen is er ook sprake van een aantal thema’s die belegd zijn in
meerdere projectgroepen (wonen, duurzaamheid, recreatie). Ook zijn er onderwerpen waarbij het
niet altijd mogelijk zal zijn om tot uitvoering over te gaan, maar daarover kunnen afspraken worden
gemaakt.
Natuurlijk zijn de projectgroepen van SamenDriel niet de enige gesprekspartner van de
gemeente in de diverse processen. Wanneer het gaat om dorpsbrede thema’s of projecten
waar de gemeente de regierol heeft, zullen ook altijd andere belanghebbenden en
eventuele samenwerkingspartners betrokken worden. De diverse projectgroepen kunnen
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in veel gevallen een start zijn van de beoogde samenwerkings- en/of participatietrajecten.
1.Thema passend wonen
Het college wil hierbij met SamenDriel afstemmen wat de behoeften in het dorp zijn en denkt
hierbij aan inbreng van SamenDriel rond de herziening van de woonagenda en haar inbreng bij
komende en lopende woningbouwprojecten van derden.
Bij project Virehof wil SamenDriel graag in overleg treden met de projectontwikkelaar; de rol van
de gemeente is hier toetsend en faciliterend. Voor Plan Smids zie: thema schoollocaties en
bibliotheekvoorziening.
Voorgestelde acties:
 afstemming met gemeentelijke projectleider over de mogelijke en gewenste rol
van SamenDriel. Een eerste verkennend gesprek hierover heeft al plaatsgevonden
 Virehof: toetsen of de behoefte van het dorp zoals onderzocht door SamenDriel
wordt geborgd in het project waar dit mogelijk is.
2. Projectgroep de Huiskamer
Op korte termijn voortgang helpen realiseren in het proces welke gewenst is door de projectgroep
en wordt ondersteund door het onderzoek van SamenDriel en de opgehaalde informatie uit het
dorpsprofiel Driel.
 de projectgroep Huiskamer gaat in overleg met de projectleider dorpsprofielen de inzet van
bijvoorbeeld welzijns-of opbouwwerk bespreken en indien nodig inzetten. Denk hierbij aan
de inzet van het Sociaal team, Forte Welzijn of andere zorgpartners.
 na een verkennend onderzoek door de projectleider dorpsprofielen en de projectgroep
Huiskamer samen komen met budgetvoorstel om noodzakelijke doorontwikkelingen op
korte termijn in gang te kunnen zetten. Het betreft vervolgstappen vanuit het Dorpsprofiel
Driel en knelpunten op gebied van zorg die niet (kunnen) worden opgepakt door het dorp.
3.Projectgroep Verkeer&vervoer
Bespreken en in gang zetten van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van
mobiliteitsvraagstukken en duurzaamheid.
Samenwerking wordt gezocht in het oplossen van bv verkeersveiligheidsknelpunten
 Gemeentelijke afstemming met de projectgroep op gebied van mobiliteits- en
duurzaamheidsvraagstukken en projecten
 tijd beschikbaar stellen van de werkorganisatie om werkafspraken en een planning
voor de lange termijn te maken m.b.t. het oplossen van verkeersknelpunten zoals naar voren
gekomen in het onderzoek van SamenDriel en het dorpsprofiel
 Op dit moment is er minder ruimte om knelpunten op korte termijn op te lossen
4.Projectgroep sport&spelen
Samenwerking met projectleider proces Vitaal Sportpark en beleidsmedewerker
sport&gezonde leefstijl is al in gang gezet door het voeren van een aantal verkennende
gesprekken.
5.Projectgroep verduurzaming
Samenwerkingsmogelijkheden verkennen op gebied van duurzaamheid en
mobiliteitsvraagstukken.
Verkennende gesprekken hierover hebben al plaatsgevonden.
6.Thema Schoollocaties&bibliotheekvoorziening
Deelname aan de nog te starten klankbordgroep plan Smids, waarbij een eerste oriënterend
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gesprek heeft plaatsgevonden met projectleider, mede grondeigenaar van Wanrooij en leden van
SamenDriel op 9 juni.
7.Projectgroep Groene tafel
Denk aan onderwerpen als onderhoud rotonde, afstemmen zwerfvuilacties, vergroening
dorp. Samenwerking met diverse collega’s in gang gezet.
8. Thema Samendriel
Thema van en door het dorp, geen gemeentelijke inbreng noodzakelijk. Invulling wordt
gestimuleerd door het proces rond Vitaal sportpark
9. Projectgroep recreatie&toerisme
Op dit moment nog geen actieve Projectgroep. Onderdelen worden opgepakt door projectgroep
Groente tafel en projectgroep Verkeer&vervoer.
Door beleidsmedewerker recreatie&toerisme is aandacht gevraagd voor aanhaken van
de stichting Driel-Polen bij dorpsplatform en vice-versa.
10. Hart van Driel
Voor het zetten van vervolgstappen door de gemeente samen met de projectgroep Hart van Driel
is het nodig dat de raad zich uitspreekt over de gewenste voortgang. Het college doet daarom aan
de raad het voorstel:
 omarmen van het initiatief Hart van Driel
 college opdracht geven om tot een projectaanpak te komen
Waarover de raad volgens de huidige planning in haar raadsvergadering van 6 oktober een besluit
kan nemen.
Wij zien uit naar een constructieve samenwerking en hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Voor vragen over het proces kunt u contact opnemen met S.D.Mennen,
kernenadviseur.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos
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