
Stellingen platform OnsOverbetuwe Driel 
 

Senioren woningen  
Het bouwen van meer Senioren woningen ( zoals Cunerahof) ,er zijn bewoners die kleiner 
willen wonen, maar niet Driel uit willen ,komen er weer woningen vrij voor de starters uit het 
Dorp. 
R1. Beste Agnes, dank voor je stelling. Denk je dat met de ontwikkeling van Het wiel van Driel al voldoende wordt voorzien in 

seniorenwoningen? 

R2. er worden een aantal woningen voor huur of koop gebouwd, de rest wordt waarvoor men een medische indicatie moet 

hebben. dus NEE 

R3. De samenstelling van de bevolking van Driel wijzigt de komende jaren. Het aantal 65-plussers neemt fors toe, terwijl de 

woningvoorraad nagenoeg geheel bestaat uit eengezinswoningen. Er is dus meer behoefte aan seniorenwoningen. Liggen er 

geen mogelijkheden op de gronden van Smids (Dorpsstraat 5) waar de gemeente mede-eigenaar is van geworden en waar nu 

binnenkort een ontwikkelvisie voor wordt opgesteld? Zie de memo van het College van B&W van 28 januari 2020 op 

raadoverbetuwe.nl/Raadsinformatie 

 

Een lantaarnpaal op de Leedjes 20 is een hele donkere straat  
Een lantaarnpaal  op de Leedjes 20 is een hele donkere  straat 
 
Winkels in Driel 
R1. Winkels in Driel is wel heel algemeen? Moet er meer winkelruimte komen in Driel of is er voldoende ruimte alleen geen 

ondernemers? Suggesties zijn welkom.  

 

De Boltweg tussen Driel en Heteren aanpakken. Levensgevaarlijk als het donker is 
De Boltweg tussen Driel en Heteren aanpakken 
Levensgevaarlijk als het donker is. 
R1. De Boltweg is gelegen in het buitengebied. Dit project flexibel bestemmen voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor de 

kern van Driel. Verkeersveiligheid is overigens niet een onderwerp dat in het bestemmingsplan wordt geregeld. Maar deze 

reactie zal ik onder de aandacht brengen van de verkeerskundigen. 

 
Molenstraat in Driel komende van de Dorpsstraat aan de linkerkant parkeerverbod.  
Molenstraat in Driel  komende van de Dorpsstraat aan de linkerkant parkeerverbod.  
R1. Het instellen van een parkeerverbod is een besluit in het kader van de Wegenverkeerswet. Dit wordt niet geregeld via het 

bestemmingsplan. 

 

Speeltuinen 
Ik zou graag meer speel gelegenheden zien voor de kinderen ze hebben in de nieuwbouw 
genoeg maar voor in de oude buurt hebben de kinderen niks  
 

Wegenstructuur 
De recreatieve functie van de Drielse Rijndijk zou versterkt kunnen worden door deze op 
zon- en feestdagen (en wellicht ook de zaterdagen) ongeschikt te maken voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer.  
 
Toelichting: 
Door de komst van de Cora Baltussen Allee is dat de hoofdtoegangsweg tot het dorp Driel 
geworden. Via de Honingveldsestraat en de Verlengde Rijnstraat komt en gaat het meeste 
bestemmingsverkeer het dorp in en uit. De Drielse Rijndijk verliest daarmee haar functie als 
belangrijke toegangsweg tot het dorp.  Om wandelaars, skaters en fietsers meer kans te 
geven om hier ongestoord te recreëren zou de Drielse Rijndijk in de weekenden en op 
feestdagen afgesloten kunnen worden voor doorgaand verkeer.. Het dorp Driel heeft zelf 
geen enkel belang bij vaak georganiseerde toertochten van motoren of auto's die het rechte 
stuk langs het dorp ook nog vaak misbruiken door de maximum snelheid flink te 
overschrijden en behalve voor forse geluidsoverlast ook tot gevaarlijke situaties op de op- en 
afritten van de dijk leiden. 

http://www.raadoverbetuwe.nl/Raadsinformatie


R1. Ik denk niet dat de bewoners van de omgeving die u als toegangswegen aanduidt op meer verkeer zitten te wachten. Wel 

ben ik het met u eens dat de snelheid op de dijk aangepakt dient te worden. 50 km is prima en als dan ook nog al de 

wielrenners zich aan de regels houden en niet met z'n drieën naast elkaar rijden, komt het best voor elkaar. 

R2. Het is niet mijn bedoeling om iets te wijzigen in het huidige woon-werk verkeer via de gebruikelijke ontsluitingswegen. Mijn 

voorstel heeft alleen betrekking op de weekenden en de feestdagen. De huidige maximum snelheid is 60 km per uur. Verlagen 

zou kunnen, maar belangrijker is dat er ook gehandhaafd wordt. 

R3. Ben géén voorstander van het nog verder afsluiten (ook niet op Zon- of feestdagen) van de Drielse Rijndijk etc. Een ieder 

heeft in gelijke mate aanspraak op het gebruik van de openbare weg. Op zich zijn er al voldoende verkeersmaatregelen (inl. de 

60 km/h) maatregelen getroffen.  

Handhaven is één optie doch daar ligt geen prioriteit meer. Wel eens met de stelling dat óók als wielrenners zich aan de regels 

houden, het best voor elkaar komt! 

 

2e kunstgrasveld RKSV Driel 
R1. De realisatie van een tweede kunstgrasveld is niet iets wat geregeld wordt in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

regelt bijvoorbeeld het gebruik van het terrein, in dit geval sport/recreatie. Bovendien zijn de sportvelden van RKSV Driel 

gelegen in een ander bestemmingsplan dan waar dit project over gaat. 

 

Lantaarnpaal op de Leedjes 
Een lantaarnpaal op de Leedjes 20 is een hele donkere straat. 
 
Senioren woningen en krijgt meer huizen vrij 
Hier en daar wat bijbouwen is prima maar dan wel in de sfeer van een dorp. Laagbouw dus 
en op plekken die daarvoor geschikt zijn. Niet alles op elkaar proppen maar ruimte want dat 
is de opzet van een dorp. Betaalbaar ook want je kunt als jongere niet eeuwig bij je ouders 
blijven wonen. 
 
Driel is een slaapdorp  
Driel is twee keer zo groot geworden, maar het is een slaapdorp en  wordt binnen nu en een 
aantal jaren een buitenwijk van Arnhem 
R1. Hoe zou dit slaapdorp dan weer gewekt kunnen worden? 

 

Hondenpoep en te hard rijden  
Doe eerst maar eens wat aan de hondenpoep. Schandalig voor zo'n klein dorp.de stoepen 
liggen bezaaid met hopen stront omdat sommige baasjes hun verantwoordelijk over hun 
huisdier niet nemen.de uitlaat stroken worden 1x per week schoongemaakt als dat al zo is. 
die uitlaat stroken zijn te smerig. Meer controle in het dorp.je ziet bijna niemand met opruim 
zakjes. 
Ik hoop dat hier wat meegedaan word. En de auto's die als gekken op de brede weg voorbij 
razen. 
R1. Ik ben het met deze stelling eens al zou de toon wat minder kunnen. Ik heb zelf een hond en ruim zeer zeker de poep op 
wanneer deze terechtkomt op een plaats waar mensen lopen. Over het te hard rijdende verkeer ben ik het met de schrijver 
eens. Ik woon aan een woonerf maar de bewoners zelf hebben er geen idee van dat je daar maar 15 km mag rijden, Verder 
hebben nogal wat bewoners van ons dorp testosteron in hun rechtervoet zitten, hetgeen de veiligheid en leefbaarheid van ons 
dorp niet ten goede komt. 
R2. Ik ervaar ook zeer veel overlast van hondenpoep op het trottoir. Maar ik zie ook veel hondenbezitters hun hond uitlaten op 
groenstroken die geen officiële uitlaatplaatsen zijn. Er zijn een aantal sloten met groenstrook te vinden in de Breekenhof, als 
kind kun je langs de kant niet meer spelen omdat er over poep ligt. 
 

Oversteek Driel –Veluwe 
Het lijkt mij een geweldig wanneer je te voet of op de fiets de stuw zou kunnen oversteken. 
 
Vogelbuurt veiliger maken 
Vogelbuurt aanpakken is een woonerf. Vroeger geleerd dat rijden dan stapvoets is. Maar 
volgens de Heer van Baal die toen is  komen kijken vanuit de gemeente is dat 30  Sinds de 
nieuwe inrichting maakt het er voor de spelende kinderen niet veiliger op. Oftewel het is 
levensgevaarlijk. 
R1. De hondenpoep op de stoep is inderdaad een probleem. Hoe voedt je de baasjes op. Iedereen heeft er last van en als ze 
de poep oprapen dan landt het zakje vaak in de struiken of via de put in de riolering. Het is ook niet leuk/fijn om lang met zo’n 
zakje in de hand te moeten lopen. Er zou veel meer duidelijkheid moeten zijn waar prullenbakken zijn, waar het eea in gedumpt 
kan worden. Zou ook goed zijn voor het zwerfafval. 
Bijv bij elke school, bij de kerk, bij elke hondenuitlaatplek, bushalte, winkels wandelroutes enz. Deze zouden dan ook regelmatig 
geleegd moeten worden. 



 
Een goed losloopgebied voor honden met wat speeltoestellen, zoals in de Lingezegen zou ook welkom zijn. Honden kunnen nu 
nergens lekker loslopen. 
 
In sommige straten wordt erg hard gereden, maak van het gehele dorp (bebouwde kom) een 30 km zone. Behalve de echte 
woonerven, die blijven 15 km zone. 
 

Wonen in Driel 
Het zou mooi zijn als er meer appartementen in Driel zouden komen voor jong en oud en niet 
te hoge huur. Mijn mening is om jong en oud samen in 1 appartementen complex te laten 
wonen zodat de jongeren de ouderen kunnen helpen en dat ze daar voor misschien 
goedkoper kunnen huren als beloning. 
 
Er zou misschien gebouwd kunnen worden op plaatsen waar gebouwen leeg komen te staan 
( school Meeuwenberg- zalencentrum Driessen) of op de weilanden in de Dorpsstraat. 
Er zou ook een nieuwe Dorpsplein gebouwd kunnen worden tegenover taxibedrijf Linzen, 
waar nu nog een oude boerderij staat er zou dan evt. de weg en parkeerplaatsen erbij 
kunnen toevoegen van Café Zeldenrust. Daar kan dan de kermis gehouden worden veel 
gezelliger vindt ik. 
 
Ook zou ik het fijn vinden als sommigen gebouwen aangepast worden voor 
rolstoelgebruikers ze kunnen dan meer deelnemen in de maatschappij. en dat er ook met 
evenementen rekening hiermee wordt gehouden vooral met het toilet gebruik. 
 
Wonen 
Zou fijn zijn als er meer betaalbare woonruimte komt voor jongeren zodat ik in mijn eigen 
dorp kan blijven wonen 
 
Prullenbakken met hondenpoepzakjes 
Mijn voorstel is om meer prullenbakken te plaatsen waar gratis hondenpoepzakjes inzitten. 
Ik merk dat er erg veel hondenpoep ligt en dat dit lang niet door iedereen opgeruimd wordt. 
Bij het grote grasveld bij de Berenklauw in Driel staat geen enkele prullenbak. Hiervoor moet 
je eerst de straat oversteken, wat vaak resulteert in dat ik de poepzakjes mee naar huis 
neem en thuis weg moet gooien. Aan de vele hondenpoep is te zien dat dit voor veel 
mensen een te grote moeite is en dat het niet wordt opgeruimd. 
Mogelijk is het een oplossing om hier (en op andere plekken waar weinig prullenbakken 
staan) een extra prullenbak te plaatsen. Door hier hondenpoepzakjes in te doen, die mensen 
gratis kunnen pakken, zullen hopelijk meer mensen de poep netjes opruimen (zoals het 
hoort!). Ik denk dat dit zorgt voor een hygiënischer en meer kindvriendelijke buurt, aangezien 
je nu niet in het gras kan lopen zonder in de hondenpoep te staan. 
R1. Plaats hondenpoepzakjes voorzieningen dan alleen bij de officiële hondenuitlaat plaatsen. Anders ga je de hondenbezitters 
nog meer aanmoedigen om hun hond buiten de officiële plekken te laten poepen. Elke groenstrook word maar gebruikt om 
honden hun behoeften te laten doen, terwijl dat niet hoort.  
R2. @Asus Spresso: Daar heb ik inderdaad ook over na gedacht. Helaas zitten bij mij de hondenuitlaatplaatsen op een stukje 
lopen, waardoor mijn wat oudere hond haar behoefte niet tot dan kan ophouden. Ik denk juist dat op die plekken/groenstroken 
de poepzakjes voorzieningen meer tot zijn recht komen. Ik denk namelijk dat dit mensen juist aanmoedigt om de poep op te 
ruimen, omdat ze ook weten dat dit hier niet hoort te blijven liggen. 
R3. Je mag je hond alleen uitlaten op de daarvoor aangewezen plekken. Dat is zoals de gemeente het bepaald heeft dus dan 
dienen ze zich er aan te houden. 
overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veilighei... 
R4. @Asus Spresso: Je zult toch met je hond naar een uitlaatplaats toe moeten lopen. Zoals ik ook eerder vermelde kan mijn 
oudere hond dit niet tot zo ver lopen ophouden. Daarnaast moet ik langs meerdere grasvelden om bij een hondenuitlaatplaats 
te komen. Ik kan mijn hond niet uitleggen dat ze het moet ophouden en niet op dit stuk gras mag poepen, maar pas een stukje 
verder. Ook jongere honden die het wel op kunnen houden kun je dit niet uitleggen. Als een hond moet, dan stopt dat niet. Kun 
je hem laten proberen te stoppen of mee te trekken, maar dan ligt de poep alleen maar meer verspreid.  
 
Daarnaast staat er in de regels dat als een hond op een andere plek poept, dit direct opgeruimd moet worden. Dit gebeurd niet, 
wat precies de reden is dat ik pleit voor prullenbakken met hondenpoepzakjes op deze plekken. 
 

  

https://www.overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veiligheid/Woon_en_leefomgeving/Waar_kan_ik_mijn_hond_uitlaten


Operatie Steenbreek 
Hoe mooi zou het zijn als de gemeente meedoet met de Operatie Steenbreek! De gemeente 
Wageningen heeft afgelopen week een informatiebijeenkomst gehouden over het groener en 
klimaatneutraler maken van de gemeente Wageningen. Dit zou ook prima kunnen in de 
gemeente Overbetuwe. Tijdens de informatieavond horen de inwoners hoe ze bijvoorbeeld 
het regenwater in de tuin kunnen verzamelen, d.m.v. bijvoorbeeld  regentonnen of 
waterverzamelplaatsen. Hoe richten we onze tuin het best in ; niet teveel tegels maar groene 
planten en bomen. Kortom er passeren veel tips en mogelijkheden. 
Zo dragen wij ook “een steentje bij” aan meer natuur in onze gemeente en een beter 
leefklimaat.  
Dus ; Operatie Steenbreek!!!! 
 
Groen in de wijk Breekenhof 
De wijk de Breekenhof moet zijn groene karakter behouden. Geen parkeerplaatsen erbij ten 
koste van groen.  
 
Gebied ten noorden van de Patrijsstraat (en Kerkstraat 13-23) bestemmen voor 
gemixte woningbouw 
Er is grote behoefte aan woningbouw, met name voor ouderen. Deze gronden aan de rand 
van de kern is hiervoor prima geschikt. 
 
Optimalisering Vogelbuurt 
De inrichting van de Vogelbuurt verdient optimalisering. 
 
Energie 
Flexibel bestemmen Driel stelt een aantal zaken aan de orde. Hierbij praten wij ook over het 
milieu met daaraan gekoppeld het opwekken van energie. 
Wat wij momenteel zien zijn zonnepanelen in o.a. ons dorp en windmolens in de gemeente 
en regio. Dus zonne- en windenergie. 
Wat kunnen wij als dorp aan de Rijn met de stroming van het water langs ons dorp en 
stuwcomplex met waterkracht voor energie opwekken ? Ik begrijp dat dit een groot project 
zal zijn maar met een begin om met creatieve oplossingen te bedenken kan er op termijn iets 
van komen . 
Met vriendelijke groeten aan allen.  
Reactie 1. Misschien iets om uit te zoeken. 
Reactie 2. In samenwerking met RWS uit te zoeken. Ook thermische energie uit oppervlaktewater (Rijn, korevaar?) kan een 
optie zijn.  
  

Hondenpoep overlast terugdringen 
Het trottoir in Driel ligt vol met hondenpoep. Hondenbezitters laten hun honden uit in 
groenstroken die geen officiële uitlaatplaats zijn. Vooral langs groenstroken in de Breekenhof 
(langs sloten) is het een poep Walhalla. Ook fijn voor de kinderen die er spelen. Verbied 
honden uitlaten op deze plekken. Verplicht hondenbezitters om zakjes bij zich te hebben en 
hondenpoep op te ruimen. Handhaaf en beboet bij overtreding. 
R1. Helemaal gelijk. Als hondenbezitster die altijd de poep opruimt ben ik voor het moeten opruimen van de poep. Ik ben van 
mening dat het verbieden niet haalbaar is, aangezien dit een looproute is naar hondenuitlaatplaatsen. Ook kost dit teveel geld 
om mensen in te zetten om dit te controleren en zullen er alsnog mensen zijn die hun hond gewoon laten poepen als er op dat 
moment niemand is. Honden snappen niet dat ze niet mogen poepen op deze plaatsen en daarom moeten de baasjes juist hier 
de poep opruimen. Je kunt een hond niet zomaar laten stoppen met poepen en mijn oudere hond kan dit ook niet ophouden tot 
de hondenuitlaatplaats,waarbij ik eerst langs een grasveld moet lopen.  
 
Zie dan ook mijn stelling waarin ik pleit voor extra prullenbakken met hondenpoepzakjes, wat goedkoper en haalbaarder is en 
mensen ook nog eens aanmoedigt om dit op te ruimen. 
 
 

Flexibel bestemmen: wonen, recreatie, verkeer 
Maak een goed plan voor de infrastructuur in de toekomst: hoe komt het verkeer het snelste 
bij de CoraBaltussenallee, Boltweg en Drielsedijk, zonder langs kinderroutes en fietsroutes te 



hoeven scheuren. Nu, maar ook over 15jr. Eventueel kan hiervoor grond 
aangekocht/verkocht worden om wegen te verleggen. 
Maak een plan voor een winkelvriendelijk dorpshart: welke winkeltjes zouden we willen 
hebben en kan dat met de aankoop/ verkoop van huidige panden gestimuleerd worden? 
Bijvoorbeeld de huidige middel-bedrijven (autoverkoop, middelbare school, zalencentrum) 
omtoveren tot beoogde kleinbedrijven zoals koffiehuis, lunchroom, bijeenkomstplaats 
(knutsel, koffie, dans) en verplaatsing van snackbar en bakker naar het centrum. 
Zorg dat op lege plekjes in en rondom het dorp woningen gebouwd kunnen worden. Groene 
vlekjes (postzegel) kunnen dan gevuld worden met broodnodige woningen (incl. eigen 
parkeerplaats) en er is hierdoor geen uitbreiding met een complete wijk nodig. 
Landeigenaren (boeren) kunnen hiermee hun land verkopen. Bijv. aan de buitenranden van 
het dorp. Liever een klein appartementencomplex in de plaats van een vervallen woning (of 
voormalig cafetaria); dan uitbreiding met een nieuwe wijk. 
Huizen en gebouwen zouden niet hoger mogen worden dan de drie bouwlagen die we nu 
over het algemeen kennen. Een vierde bouwlaag zou uitzondering kunnen zijn. 
Geen industrie meer zoals veevoer, benzinestation rondom het centrum. Geen uitkoop, maar 
ook geen behoud in de toekomst. Eventueel alternatief aanbieden aan de rand, richting 
CoraBaltussenallee. 
Aanleggen van groen, recreatie, een park met speelweide, fitness/bootcamp plaats en 
klimrek, plasje met water in de zomer. Een fietspad en paardenpad van een kwartier/ 20 
minuten. Aanleggen van een parkje (vergelijkbaar met Kasteeltuin ruïne Hemmen of sacre 
coeur park Arnhem). Een overdekte picknick (met prullenbak) voor hangjongeren. Een apart 
parkje/uitlaatveld voor loslopende honden. 
Maak en communiceer over een multifunctioneel gebouw/ school aan de Dorpsstraat. En 
houd alvast rekening met al het verkeer (zie het eerste punt). Alternatief zou een plan in het 
centrum zijn; in plaats van het huidige zalencentrum. Hierdoor krijgt het centrum een boost, 
nadeel is de verkeerstoename. 
 
Maak straten in orde 
Maak eerste de straten in orde. Grote gaten en weinig parkeerplaatsen. 
 
Zorg voor huizen voor starters en senioren 
 
Zorg voor veiligheid 
Zorg voor veiligheid. Slechte inrichting van straten. Veroorzaakt gevaar en ergernis.  
 
 


