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Een update
In de vorige nieuwsbrief hebben 
we gemeld, dat de gemeente de 
subsidieaanvraag voor de begelei-
ding door bureau Fresh Forward 
formeel nog moest goedkeuren.  
Op 8 maart j.l. heeft de gemeen-
te dat besluit ook daadwerkelijk  
genomen.

Het Hart van start
Vervolgens hebben we op 10 
maart jongstleden met jong en 
oud  en samen met de gemeente 
symbolisch het startsein gegeven 
voor het project Hart van Driel 
om het dorpshart van Driel weer 
leefbaar te maken. Daarvan heb-
ben we een dronefoto gemaakt 
als symbool voor een  kloppend 
hart van Driel. Project Hart van 
Driel is er op gericht om samen 
tot een doorleefde en gedragen 
toekomstdroom/-visie voor de 
dorpskern van Driel te komen. En 
de concretisering daarvan in een 
stedenbouwkundig plan.

Dreamteam
Het dreamteam is samen met 
Fresh Forward aan de slag ge-
gaan. Dit dreamteam bestaat uit 

een mooie groep mensen, die 
durven dromen en graag de han-
den uit de mouwen willen steken 
en samen met anderen zich wil-
len inzetten voor de leefbaarheid 
van Driel.

Dreamteam aan het werk
De eerste “werkdagen” van het 
Dreamteam in maart zitten erop. 
Deelnemers hebben hun dromen 
over het Hart van Driel uitgewis-
seld, o.a op basis van een bijzonde-
re excursie elders in het land. Daar-

bij hebben zij inspiratie opgedaan 
en voorbeelden gezien voor een 
levendig dorpshart in Driel. Denk 
aan samenwerking of bundeling 
van (ondernemers) initiatieven, 
gezamenlijk gebruik van bestaande
 

gebouwen,  creatieve nieuw- of 
verbouw. En vooral ook  voor-
beelden van allerlei enthousiaste 
ondernemers of activiteiten met 
hun commerciële-  en of creatieve 
aanpak daarvan.

Het         van start
Donderdag 10 maart 2022 was 
het symbolische startmoment 
van de ontwikkeling van het 
nieuwe Hart van Driel. Basis-
schoolleerlingen uit groep 5 en 
6 van de Kameleon en van de 
Meeuwenberg vormden samen 
met senioren van o.a de Huiska-
mer van Driel een groot hart bij 
de kerk aan de Kerkstraat.
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Dreamteam aan het werk: Ger Koopman-  Albert Heijn, Kim Nijhof en Jaap Peijnenburg - van den Bosch 
vastgoed, Caroline van Roest-Driessen, Schoonheidssalon Caroline, Ans van Beersum en Sylvia Rensen- de 
Huiskamer Driel, Michel Nas- de Blije Kerk, Martijn Stappers-Bierchefs, Frans Essers - kermisexploitanten. 
Begeleiding : Jeroen Beekmans - Popupcity, Roel Wouters - Smartland, Matt van der Poel - Fresh Forward 
en werkgroep Hart van Driel.



Voorzieningen
In eerste instantie richt het 
dreamteam zich op gewenste
voorzieningen in het centrum 
van Driel. Daadwerkelijke  (her)
inrichting van de openbare
ruimte is nu nog niet aan de orde. 
Zodra dat het geval is overleggen 

we daarover tijdig met de directe 
omgeving. Het formeren van een 
klankbordgroep is dan een van de 
mogelijkheden. Daarvoor moeten 
alle ideëen eerst concreter zijn.

Van abstract naar concreet
Natuurlijk moeten we alle  inspi-
ratie en ideëen gaan vertalen in 

een realistisch plan en ook inzicht 
hebben in toekomstige ontwikke-
lingen op economisch, demogra-
fisch, technologisch, ecologisch 
en sociaal maatschappelijk ge-
bied. Dat komt aan de orde in de 
volgende bijeenkomsten van  het 
dreamteam met Fresh Forward.

Inbreng  uit het dorp 
Voordat er een concreet voorstel 
ligt, maken we een paar tussen-
stappen. Daar kunnen  geïnteres-
seerde inwoners en organisaties 
inbreng geven voor het hart van 
Driel. Daarvoor houden we  input- 
en verrijkingssessies. Inwoners 
van Driel kunnen dan wensen en 
ideëen aandragen. Alle inzichten 
en ideëen die voortkomen uit deze 
sessies zullen meegenomen wor-
den in het proces om een klop-
pend hart van Driel te realiseren.

Bijeenkomsten 
Voor een online bijeenkomst die 
gepland was op 6 april waren te
weinig aanmeldingen. Daarvoor 

in de plaats houden we een fysie-
ke Inputsessie voor geïnteresseer-
den op maandag 9 mei van  19.00 
tot 21.00 uur in het zalencentrum 
de Oldenburg in Driel. In juni 
houden we nog een vervolgbij-
eenkomst. Informatie daarover 
volgt later.

Eindproduct  en presentatatie 
De laatste stap van het dreamteam 
samen met bureau Fresh Forward 
is een concreet stedenbouwkundig 
plan in de vorm van een schets-
ontwerp. De eindpresentatie van 
het voorstel is nu  gepland begin 
juli 2022 . Hierover organiseren we 
een informatieavond.

Werk aan de winkel
Met een stedenbouwkundig plan 
en een  voorstel voor herinrich-
ting van de openbare ruimte, zijn 
we er nog niet. Je zou kunnen 
zeggen dat het echte werk dan 
pas begint. Daarover meer in de 
volgende nieuwsbrieven.

Op de hoogte blijven 
Je kunt je abonneren via hart-
vandriel@samendriel.nl op deze 
nieuwsbrief om regelmatig geïnfor-
meerd te worden. Ook via de web-
site https://www.samendriel.nl/
hartdriel/ en via Facebook https://
www.facebook.com/SamenDriel 
houden we iedereen op de hoogte. 

Vragen of opmerkingen 
Heb je tussentijds vragen of op-
merkingen, stuur deze dan naar 
hartvandriel@samendriel.nl

De werkgroep Hart van Driel.
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