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Intussen hebben we in overleg 
met buro Fresh Forward een 
aantal voorbeelden besproken 
van stedenbouwkundige plan-
nen die al wat verder zijn uitge-
werkt dan onze huidige schetsen 
en impressies van de omgeving 
van het hart van Driel.

 

Daarop staan  a) ruimtelijke 
kaartjes met de begrensing van 
een concrete gebiedsinrichting 
b) Verschillende inrichtingss-
cenario’s en c) visualisering van 
een voorkeursscenario met  
effecten op parkeren/wonen/
ontmoeten. Een van deze voor-

Plan van aanpak en Moodboard 

Stedenbouwkundige / ruimtelijke schets 

Hart van Driel

In aanvulling op de eerdere verbeelding 

van het ’droombeeld Hart van Driel’ dat 

we samen met het Dreamteam hebben 

opgesteld, leggen we in deze fase de focus 

op de situatie op en rondom het Polenplein. 

De volgende stappen zullen worden 

doorlopen om te komen tot het beoogde 

eindresultaat: 

A)  Ruimtelijke positionering en context van 

het plein en aangrenzende gebouwen;

B)  Opstellen van een 3-tal scenario’s voor 

rode functies / functie-menging aan het 

plein en de gevolgen daarvan voor o.a. 

het gevelbeeld, het gebruik van het plein 

en de parkeerbehoefte op het plein;

C)  Het visualiseren van de 

voorkeursvariant / effect op op de 

openbare ruimte, groen, parkeren. 

wonen en ontmoeten op en aan het 

plein.

Dit moodboard geeft een overzicht  van het te produceren kaartmateriaal  en 

verbeeldingstechnieken voor de stedenbouwkundige / ruimtelijke schets van het 

Polenplein en omgeving te Driel.

De uiteindelijke verbeelding in de vorm van ruimtelijke  schetsen of 

sfeerimpressies is afhankelijk van de concreetheid van de uitkomsten van de 

sessies en input van de betrokken partijen en zal in overleg worden bepaald. 
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In de vorige nieuwsbrief hebben 

we uitgebreid verslag gedaan 

van de verbeelding van de Drielse 

Droom. Het digitale beeldverslag 

hiervan met een ingesproken toe-

lichting is nog niet zover dat we 

dit online kunnen zetten.  

Stedenbouwkundig plan 
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Een        Update

beelden laten we momenteel 
uitwerken in een moodboard 
als aanzet voor een steden-
bouwkundig plan. Een steden-
bouwkundig plan geeft locaties 
weer van de verschillende 
functies (wonen, voorzieningen, 
bedrijvigheid ed.) impressie van

gevelaanzichten en de verdeling 
van de openbare ruimte (groen, 
wegen, parkeren ed.). Ook 
bouwhoogte en massa kan een 
plek krijgen. Het is de basis voor 
een op te stellen bestemmings-
plan en ook de basis om een 
(globale) financiële doorrekening 

te kunnen maken: welke investe-
ringen moeten er plaats vinden 
en door wie. In deze fase focus-
sen we puur op de situatie op 
en rondom het plein. Concreet 
gaat het dan om de volgende 
panden; Albert Heijn, Apotheek, 
Pastorie Katholieke Kerk, 

voormalig Zalencentrum Dries-
sen, kapper (Kerkstraat 31), 
Schuiling (locatie Kerkstraat 
33). Het beoogde eindresultaat 
van de inrichting van het Po-
lenplein en de aangrenzende 
panden moeten een eenheid 
uitstralen.
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Let op!  Op de afbeeldingen in 

deze nieuwsbrief is wel het plan 

van aanpak voor een moodboard 

vermeld. De afbeeldingen zelf zijn 

echter nog voorbeelden. Ons 

“eigen moodboard“ is in de maak. 

Waarvoor is zo’n moodboard 

nodig?

Het moodboard willen we ge-

bruiken om concrete afspraken te 

maken en om te kunnen toetsen 

bij de gemeente en het dreamteam 

of het resultaat matcht met de ver-

wachtingen. Daarnaast gaan we het 

moodboard gebruiken als uitno-

diging voor alle vastgoed partijen 

rondom het Polenplein om mee te 

doen in de concretiseringsfase. 

Benadering ondernemers en 

organisaties. 

Om ons moodboard uit te kunnen 

werken naar een stedenbouwkun-

dig plan neemt de werkgroep in 

januari 2023 contact op met met

organisaties en (nieuwe) onder-

nemers voor een inventarisatie 

inventarisatie van hun ruimtelijke 

behoefte van in het Hart van Driel.

Samen voorkeursscenario 

bepalen.

Daarna organiseren we met alle 

direct betrokkenen een inputsessie 

om meerdere inrichtingsscenario’s 

van het Hart in beeld te kunnen 

brengen. Vervolgens waarderen we 

samen de scenario’s en selecteren 

we het voorkeursscenario Hart van 

Driel. Daarvoor gebruiken we het 

eerste kwartaal van 2023. De uit-

eindelijke verbeelding in de vorm 

van ruimtelijke schetsen is afhan-

kelijk van de concreetheid van de 

uitkomsten van de sessies en input 

van de betrokken partijen en zal in 

overleg worden bepaald.

Eindpresentatie.

Daarna houden van een eindpre-

sentatie voor dorpsgemeenschap 

en gemeente. Publiciteit daarover 

volgt nog.

De projectgroep.

Wilt u tussentijds met de project-

groep in contact komen, dan kan 

dit via het mailadres:

hartvandriel@samendriel.nl

Op de hoogte blijven. 

Je kunt je abonneren via hartvan-

driel@samendriel.nl op deze 

nieuwsbrief om regelmatig ge-

in-formeerd te worden. Ook via de 

website https://www.samendriel.

nl/hartdriel/ en via Facebook htt-

ps://www.facebook.com/Samen-

Driel 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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