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Na een periode van vele gesprekken met ondernemers en bestuursleden, hebben wij als projectgroep Hart van Driel 
ervaren dat er heel veel betrokkenheid en bereidheid is om de herontwikkelingsopgave tot een succes te maken. Om 
naast de projectgroep meer mensen de gelegenheid te geven om deelgenoot te worden van dit initiatief, hebben wij 
verschillende marktpartijen aangeschreven om deze betrokkenheid vorm te gaan geven en te gaan faciliteren. 
Na zorgvuldige afweging en in overleg met de gemeente hebben wij hierbij voor Fresh Forward  [ www.freshforward.com ] 
gekozen. Zij onderscheiden zich, door een groep initiatiefnemers centraal te stellen, maar ook door de brug te slaan 
van dromen naar concrete plannen. In de bijlage stellen zij zich graag even voor.

Stichting
Ondertussen is de projectgroep Hart van Driel onderdeel geworden van de Stichting Samen Driel. Dit zodat er daad-
werkelijk subsidie aangevraagd kan worden voor externe begeleiding en we feitelijk de opdracht kunnen gunnen. 
Formeel moet de gemeente de subsidieaanvraag nog wel goedkeuren, maar dat lijkt slechts nog een formaliteit.

Concreet herinrichtingsvoorstel
Na opdrachtverstrekking richting Fresh Forward (beoogde termijn is februari 2022 ), begint een hele nieuwe fase. Een 
fase om te komen tot een concreet herinrichtingsvoorstel. En om te komen tot een herinrichtingsvoorstel, hebben wij 
een mooie groep mensen gevonden die durven dromen, die graag de handen uit de mouwen willen steken en samen 
met anderen zich willen inzetten voor de leefbaarheid van ons prachtige dorp. Deze groep is ons Dreamteam.

Planning
Medio maart gaat het dreamteam aan de slag . In de periode maart t/m mei komen zei met Fresh Forward bijeen voor 
een aantal sessies. De eindpresentatie van het herinrichtingsvoorstel is gepland begin juni 2022.

Online
Behalve het Dreamteam geven ook andere geïnteresseerde inwoners en organisaties input voor de herinrichting.
Daarvoor houden we in maart  en in mei twee online input- en verrijkingssessies.

De projectgroep Hart van Driel
Wilt u tussentijds met de projectgroep in contact komen,
dan kan dit via het mailadres hartvandriel@samendriel.nl

U kunt eventuele ontwikkelingen ook volgen via de website:

Een update

In deze nieuwsbrief leest u een 
korte update van de meest 
recente ontwikkelingen en 
tevens een vooraankondiging 
van een nieuwe fase.

www.samendr ie l .n l

 HART VAN DRIEL


