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De Drielse droom
Deze toekomstdroom is tot stand 
gekomen op basis van voorstellen 
en ideeen van het Dreamteam*) 
met begeleiding van Jeroen Beek-
mans van Popupcity, Roel Wouters 
van Smartland, Matt van der Poel 
van Fresh Fresh Forward en werk-
groep Hart van Driel. Daarbij is 
rekening gehouden met de op-
merkingen en aanvullingen die we 
eerder tijdens de informatiebijeen-
komst op maandag 9 mei hebben 
ontvangen.

*) leden van het Dreamteam zijn:
Ger Koopman- Albert Heijn, Kim 
Nijhof en Jaap Peijnenburg - van 
den Bosch vastgoed, Caroline van 
Roest-Driessen, Schoonheidssa-
lon Caroline, Ans van Beersum en 
Sylvia Rensen- de Huiskamer Driel, 
Michel Nas- de Blije Kerk, Martijn 
Stappers-Bierchefs, Michiel Flipse- 
voetencentrum Flipse,  Frans Essers 
namens de kermisexploitanten.

Tijdens de presentatie van 6 juli 
waren ongeveer 60 belangstellen-
den aanwezig , waarbij men op 
flip-overs op alle onderdelen van 
het verhaal input kon leveren en 

daarmee het concept verrijken. 
Het resultaat van deze bijeenkomst 
is, samengevat:

• Veel enthousiasme over het 
  gepresenteerde verhaal en de
  daarbij gebruikte visualisaties;
• Een hoge opkomst;
• Behoefte aan meer communicatie

Overleg met de

Met de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij, die werkgroep 
Hart van Driel ondersteunt,  heb-
ben we op 11 juli samen de Drielse 
Droom doorgenomen met daarbij 
ook de aangeleverde sfeerbeelden 
uit de presentatie van 6 juli. Samen 
bekijken we hoe de stap naar 
verdere concretisering van deze 
sfeerbeelden van Hart van Driel 

eruit zou moeten zien en hoe we 
zover kunnen komen.

Overleg met 
de gemeente

Ook met de gemeente hebben we 
het verhaal van de Drielse droom 
doorgenomen. Vertegenwoordigers 

van de gemeente waren aanwezig
bij de presentatie op 6 juli. De ge-
meente vindt de sfeerbeelden rea-
listisch en haalbaar en was blij met 
de energie die daarover is ontstaan 
in het dorp, al heeft de gemeente 
wel een concreter product nodig 
dan alleen een document met 
droombeelden. Dat is nodig om het 
een ambtelijke status te kunnen 
geven. 
Met de gemeente hebben we afge- 

Een         update
In deze nieuwsbrief melden we de 
resultaten tot de zomervakantie en 
informeren we u over het vervolg.

Onder leiding van  bureau Fresh 
Forward heeft de werkgroep Hart 
van Driel op 6 juli 2022 de verbeel-
ding van de Drielse droom voor 
het hart van  Driel gepresenteerd 
in zalencentrum de Oldenburg.
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sproken za de zomervakantie hier-
over een vervolgoverleg te houden.

Vakantieperiode
In de maand augustus waren de 
leden van de werkgroep met va-
kantie.

Vervolg najaar 2022
In de loop van de maand sep-
tember heeft de werkgroep haar 
werkzaamheden en overleg weer 
opgepakt:
Op 21 september hebben we met 
bureau Fresh Forward een gesprek 
gevoerd over het resultaat to nu 
toe (De eindpresentatie van 6 juli) 
en over het vervolgtraject.
Fresh Forward gaat aan de slag met 
de eindpresentatie om daarvan een 
beeldverslag met voice over. Zeg 
maar een filmpje met ingesproken 
toelichting  erbij, zodat iedereen 
die dat wil de beelden niet alleen 
kan zien maar ook begrijpen wat 
daarvan de bedoeling is. Op die 
manier kunnen we het verhaal van 
de Drielse Droom gemakkelijk onli-
ne delen. Die wens werd ook geuit 
door bezoekers van de eindpresen-
tatie.  Jammer genoeg kunnen we 
geen gebruik meer maken van de 
dorpskrant Dwars Door Driel, die 
om financiele redenen helaas moet 
stoppen.
 
Fresh Forward verzamelt voor 
ons een aantal voorbeelden van 
stedenbouwkundige plannen, die 
al verder zijn uitgewerkt dan de 
huidige schetsen en impressies. Zo 
kunnen we als werkgroep samen 
met het Dreamteam en met de 
gemeente aangeven welk resultaat 
wij verwachten voor de gewenste 
concretisering.

Op basis van het gekozen eindpro-
duct neemt Fresh Forward initiatief 
om het vervolgtraject te faciliteren 
en te begeleiden. Deze fase zal 
globaal bestaan uit:
• inventarisatie van de ruimtelijke 
     behoefte van ( nieuwe)  onderne-
   mers in het Hart van   Driel;
• houden van een inputsessie om
   meerdere inrichtingsscenario’s
  van het Hart in beeld te kunnen
  brengen;
• waarderen van de scenario’s en
 selectie van het voorkeursscenario
   Hart van Driel;
• houden van een eindpresentatie
  voor dorpsgemeenschap en ge-
   meente.

Borrel met Dreamteam
Werkgroep Hart van Driel wilde 
met het Dreamteam het tussen-
resultaat van de Drielse droom 
vieren. Deze bijeenkomst werd om 
praktische redenen over de vakan-
tie getild maar op 21 september 
hebben we dat ingehaald. Dat mo-
ment hebben we ook gebruikt om 
alle aanwezigen bij te praten over 
de lopende en geplande acties, 
zoals hiervoor en hierna vermeld.

Vervolgoverleg met de gemeente
Begin oktober houden we het ver- 
volgoverleg*) met de gemeente 
over:
• Bespreken diverse stedenbouw-
   kundige voorbeelden van Fresh
   Forward;
• Doornemen van noodzakelijke
   processtappen in de concretise-

   ringsfase;
• Overleg over de rol van de
   gemeente in het proces Hart van
   Driel. Wil de gemeente vooral “de
   markt” zijn werk laten doen of
   ook sturen op de centrumont-
   wikkeling ? Het standpunt van de
   gemeente hierin is belangrijk
   voor het (vervolg op) het defini-
   tieve stedenbouwkundige plan.

*) Het resultaat van dit overleg 
was bij de vervaardiging van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend.

Op de hoogte blijven 
Je kunt je abonneren via hart-
vandriel@samendriel.nl op deze 

nieuwsbrief om regelmatig geïn-
formeerd te worden. Ook via de 
website 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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