
Beleidsplan Stichting Driel Groen  

Periode tot 1 juli 2023 

Doelstelling Stichting Driel Groen 

Op 27 juni 2022 is de stichting Driel Groen opgericht met als doel Driel 

aantrekkelijker te maken en aantrekkelijk te houden voor zijn bewoners en 

bezoekers door middel van een leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeten, 

ontspannen en overdenken, en hen motiveert naar buiten te gaan om met 

elkaar in contact te komen. 

Het actuele doel van de stichting is om te komen tot een ontwerp van de 

rotonde waarbij: 

- de borders en het centrum van de rotonde worden ‘vergroend’, 

- op en rond de rotonde een kunstwerk wordt gerealiseerd. 

Activiteiten werkgroep Groene Tafel 

De stichting is voortgekomen uit de werkgroep ‘Groene tafel’, onderdeel 

van dorpsplatform Samen Driel. Als eerste project heeft de werkgroep zich 

gericht op het ‘vergroenen’ van de rotonde op de kruising Broeksingel-

(Verlengde) Rijnstraat – Boltweg. Omdat al snel bleek dat er een gegadigde 

was om deze rotonde te adopteren, is besloten om samen verder op te 

trekken om het project tot een succes te maken. 

De projectgroep maakt zich sterk om de rotonde, die de entree vormt van 

ons dorp Driel, aantrekkelijk te maken en een uitstraling te geven die bij het 

dorp past.  

• Warme entree via de rotonde 

• Vergroenen van de rotonde 

• Waardering uiten naar onze vrijheid 

• Bezoekers verrassen met kunst 

 

Voor de beoogde adoptant is de insteek: de zorgboerderij in Heteren 

vindbaar maken. 



Wat is er tot nu gebeurd? 

In de periode tot de oprichting van de stichting zijn een groot aantal 

activiteiten ontplooit om het eerste project te kunnen realiseren. 

• De 4 borders rond de rotonde zijn inmiddels van nieuwe planten 

voorzien. Daartoe zijn de borders uitgegraven, van nieuwe grond 

voorzien, ingezaaid en nieuw aangeplant. De werkzaamheden zijn 

grotendeels verricht door vrijwilligers en met financiële steun vanuit 

de actie Overbetuwe Doet. 

• Door 2 kunstenaars die in de buurt van de rotonde wonen is een 

ontwerp gemaakt voor een kunstwerk op en rond de rotonde.  Het 

thema van het kunstwerk is Loop naar de vrijheid/Run to freedom.  

• Bij de gemeente is een voorlopige vergunningsaanvraag ingediend. 

Na een eerdere positieve beoordeling bleek dat niet de gehele 

aanvraag is beoordeeld, zodat er verdere gesprekken met de 

gemeente worden gevoerd alvorens de definitieve aanvraag voor een 

omgevingsvergunning in te dienen. Ook met het Waterschap is 

inmiddels overlegd.  

• Met het Intergemeentelijk subsidiebureau (IGS) zijn gesprekken 

gevoerd om de mogelijkheden te bezien voor het genereren van 

voldoende financiële middelen om het project mogelijk te maken. Op 

basis van de verstrekte gegevens ziet het bureau voldoende 

mogelijkheden. 

 

Wat zijn de plannen voor de komende periode? 

1. Het beleid voor de komende periode is erop gericht om in overleg 

met gemeente en waterschap te komen tot goede afspraken ten 

aanzien van (on)mogelijkheden voor realisering van het gewenste 

kunstwerk. 

2. In 2022 worden de inwoners van Driel geïnformeerd over de plannen 

zoals die er nu liggen. Op basis van de input van de bewoners tijdens 

informatiebijeenkomsten zal worden bezien of dit aanleiding is om de 

plannen aan te passen. 

 



3. In 2022 worden ook de basisscholen in Driel opnieuw benaderd om 

medewerking te verlenen. Tot op heden waren de reacties zeer 

positief. 

4. De gesprekken met het IGS worden hervat. Het overleg is na de eerste 

gesprekken opgeschort in afwachting van de besprekingen met de 

gemeente. 

 

Realisatie doel 

Uitgaande van positieve gesprekken met alle betrokkenen en het genereren 

van voldoende financiële middelen wordt ernaar gestreefd om het project 

medio juni 2023 af te ronden. 

 

20 juli 2022 


