
Jaarverslag 2019  en 2020 Platform Samen Driel  

2019 stond in het teken van de doorstart van Dorpsraad Driels Belang naar een 
netwerkgerichte werkwijze via een platform. Platform Samen Driel ging met een nieuw 
bestuur en enthousiaste vrijwilligers van start. In de groep, die zich verder uitbreidde tot acht 
personen, werd een nieuwe werkwijze ontwikkeld die gericht is op een brede 
burgerparticipatie binnen het dorp. Vanuit een overkoepelend Platform zijn meerdere 
projectgroepen en werkgroepen actief om diverse doelen te behalen. Deze variëren in 
onderwerp en grootte.  

De samenwerking met gemeente Overbetuwe werd gezocht om de platformgedachte en 
‘nieuwe’ werkwijze te delen en vanaf het begin gezamenlijk vorm te geven aan een invulling 
hiervan. Het idee was om met vaste contactpersonen bij de gemeente korte lijnen te creëren 
waardoor gemeente en burgers elkaar ‘aan de voorkant’ weten te vinden. De verwachting is 
dat dit helpt bij het behalen van een reëel en duidelijk resultaat. Dit zien we als een 
benodigde motivator om de betrokkenheid van dorpsgenoten bij de projecten 
te realiseren én vooral: behouden.  

Om als Platform de behoeften in het dorp goed te vertegenwoordigen is een 
dorps-brede enquête uitgezet. Onder begeleiding van een projectleider is de 
enquête ontwikkeld en zijn de brede interesses en behoeften binnen het dorp 
in kaart gebracht. Hieruit zijn een aantal aandachtsgebieden gedestilleerd. 
Eind van het jaar werd toegewerkt naar de terugkoppeling van de enquête 
met het dorp en de aftrap van de projectgroepen.   

 

Vervolg in 2020 

Op 18 februari hebben we als Platform een informatie avond voor het hele dorp 
georganiseerd. Op deze avond hebben we de enquête terug gekoppeld en ‘Platform Samen 
Driel’ en de werkwijze geïntroduceerd. Deze avond werd tot onze blijdschap door 80 
dorpsbewoners bezocht. Bij verschillende gesprekstafels konden zij inhoudelijk met elkaar in 
gesprek over diverse onderwerpen uit de enquête. Zoals verkeer en veiligheid, natuur en 
groen, duurzaamheid, de Huiskamer, het dorpshart, sport en dergelijke. Deze avond 
resulteerde in de start van projectgroepen omdat er meteen aanmeldingen waren voor 6 
verschillende groepen; 40 mensen waren aangesloten. Het idee was om elkaar elke 6 weken 
te ontmoeten om ideeën uit te wisselen, acties uit te zetten en de resultaten te volgen. En 
toen kwam corona… 

Dit betekende dat alles binnen de projectgroepen ‘online’ verder ging: elkaar leren kennen,  
vergaderen, doelen bepalen, acties uitzetten, contacten met de gemeente leggen, e.d. Dit 
heeft vanzelfsprekend invloed gehad op de ontwikkeling van onze werkwijze. Juist daarom 
zijn we trots waar we nu staan. Alle informatie hierover is op de website te vinden.   
Resultaten van 2020: 

- Website opgeleverd. 
- Communicatieopzet vastgesteld, inclusief berichten website/socials, dorpskrant 

Dwars door Driel (verbinding verenigingen, ondernemers, bewoners).  
- Projectgroepen actief: De Huiskamer, Vitaal sportpark, Driel Duurzaam, Groene tafel 

(inclusief zwerfvuilbrigade), Verkeer en Hart van Driel. 
- Toegekend bedrag gemeente Overbetuwe van 3 miljoen voor vitalisering van het 

Dorpshart (Project met projectleider vanuit de gemeente).  
- Platform als gesprekspartner bij nieuwbouw Driel Zuid-Oost.  


