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Een dorpscentrum met kwaliteit
• [Presentatie van Hart voor Driebergen]
• Een dorpscentrum met kwaliteit is: verkeersluw, heeft een 

ontmoetingsplek die gezellig/sfeervol is, (gratis) parkeren, 
groen, allure, passend bij Stichtse Lustwarande.

• Kern kan compacter: concentratie van winkels en horeca
• Plein kan zorgen voor levendigheid en ontmoeting.
• De N225 is te druk. Tunnelbak in N225 klinkt mooi maar 

lijkt niet realistisch.
• Er missen voorzieningen voor jongeren.
• Er is een visie nodig.
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Voor en met elkaar
• Deelnemers vinden het heel normaal om wat voor hun 

naasten te doen. Dat gebeurt ook al heel veel. 
• In sommige wijken is vanuit gemeente wat hulp nodig om  

“voor en met elkaar”-initiatieven op te zetten. In andere 
loopt het al goed en is alleen wat kleine ondersteuning 
nodig.

• Gemeente mag randvoorwaarden stellen bij haar 
ondersteuning. 

• Opvoeden van kinderen en/of veiligheid van buren wordt 
minder snel herkend als onderdeel van “voor en met 
elkaar”. 

• Vrijwilligerswerk kan anders worden ingericht om het meer 
“voor en met elkaar” te maken. 

• Meer bekendheid van al bestaande initiatieven en projecten 
(hoe klein ook) is wenselijk 



Groene en gezonde 
buitenruimte (1)
• De dorpsidentiteit wordt belangrijk gevonden en gevormd 

door groen, landschapstype en de Stichtse Lustwarande. 
• Behouden van de dorpsidentiteit is vertrekpunt bij 

maatschappe-lijke opgaven.
• De opgaven (o.a. klimaatadaptatie) bieden kans om 

identiteit te versterken.
• Zorgvuldigheid en goed afwegingskader zijn van belang bij 

het bepalen van inbreidingslocaties (gemeente moet het 
belang van de natuur (flora en fauna) behartigen. 
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Groene en gezonde 
buitenruimte (2)
• Huidige inbreidingslocaties zijn aantasting van 

dorpsidentiteit. Liever eerst transformatie van bestaand 
bebouwd areaal, daarna inbreiding.

• Huidig onderhoudsniveau van openbare ruimte is knelpunt. 
Inwoners zijn bereid zelf werkzaamheden te verrichten of te 
investeren (crowdfounding/OZB).

• Wordt zeer veel waarde gehecht aan (natuur)speelplekken 
en ontmoetingsplekken 
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Een veilige leefomgeving
• Verkeersveiligheid: wordt als een groot probleem ervaren. 

Worden verschillende locaties genoemd, waaronder ook 
nabij de scholen. 

• Er werden ideeën aangedragen om op verschillende fysieke 
wijzen de veiligheid te verbeteren.

• Sociale veiligheid: goede straatverlichting, plekken om 
elkaar te ontmoeten, goed onderhouden buitenruimte 
dragen eraan bij dat ouderen erop uitgaan en mensen 
ontmoeten.

• Milieuveiligheid: Vermoeden dat door de toenemende 
verkeersdrukte en stoplichten op de Hoofdstraat de 
luchtkwaliteit afneemt.

• Klassieke veiligheid: De deelnemers hadden niet het idee 
dat er veel criminaliteit of ondermijning is in Driebergen.
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Een plek voor iedereen
• Combineer bij woningbouw oud en jong en combineer 

wonen met andere voorzieningen (met name bij ouderen)
• Houd ouderen in hun omgeving, maar zorg wel voor 

doorstroming door alternatieve huisvesting in de eigen wijk 
• Behoud het karakter van Driebergen als een groen dorp. 

Men is daar trots op.
• Benader de bouwopgave kwalitatief. Zoek naar waar de 

bestaande omgeving of bebouwing een kwaliteitsimpuls kan 
krijgen en zoek daar naar mogelijkheden om woningen toe 
te voegen in combinatie met een verhoging van de 
kwaliteit. Kijk als eerste hiernaar en dan pas naar bouwen 
in het groen in de kern. En wellicht kan het op bepaalde 
plekken iets hoger, zodat ook dat ertoe leidt dat de groene  
plekken in het dorp behouden kunnen blijven.
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Iedereen kan meedoen (1)
• Nog weinig bewustzijn dat er naast ouderen nog andere 

kwetsbare doelgroepen zijn (armen, eenzamen, veteranen, 
mensen met beperking, nieuwkomers etc.) Hier zou 
gemeente meer over kunnen communiceren.

• Vergrijzing leidt tot veel eenzaamheid; men is afwachtend 
en komt niet snel zelf in beweging om contact te maken. 
Vitale inwoners kunnen daar bij helpen. 

• De bereidheid om een ander te helpen is er wel. Daarbij is 
ondersteuning nodig in: inzicht in doelgroep, locatie voor 
ontmoeting, aanjagers/trekker, promotie van reeds 
bestaande activiteiten.
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Iedereen kan meedoen (2)
• Mensen uit kwetsbare groepen kunnen vaak nog een hoop 

zelf. Goed kijken waar de vraag ligt. 
• Mensen stimuleren om anderen te helpen. Jongeren 

(maatschappelijke stages)  kunnen een voorbeeld geven. 
• Er zijn concrete ideeën voor oplossingen genoemd. 
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Jokertafel: ook over centrum
• Er vallen de laatste jaren gaten in het winkelbestand aan de 

Traaij. Om het aantrekkelijk te houden moet worden 
ingedikt. 

• Zorg ook voor woningbouw in het centrum.
• Het is belangrijk dat er een gezellig plein komt waar men 

wat langer kan verblijven. Met horeca.


