
 

Wie doet er mee ? 

Zelf voor je belangen opkomen is met het opdoeken van de stadsdeelraden extra belangrijk 
geworden. In plaats hiervan zijn er nu bestuurscommissies die echter geen bevoegdheden hebben. In 
het nieuwe bestuursmodel wordt veel meer verwacht van participatie, het meedoen door actieve 
burgers. 

Driemond heeft al ruim 50 jaar een Dorpsraad. Een instituut dat van oudsher de belangen van de 
inwoners van Driemond behartigt en bij uitstek geschikt is om opnieuw een rol van betekenis te 
spelen. Zeker nu met de organisatie in werkgroepen de Dorpsraad alerter en praktischer kan 
reageren. Immers, als het goed is functioneren de werkgroepen eigenlijk als de ogen en oren van de 
Dorpsraad. En is de Dorpsraad hierdoor direct betrokken bij actuele onderwerpen als het nieuwe 
dorpsplein, het project groot onderhoud (nieuwe inrichting van alle straten in Driemond), de proef 
met aanvullend OV (Mokumflex) of de inmiddels voltooide reconstructie van de Provincialeweg en 
het kruispunt.  

Op dit moment is de werkgroep  ‘Verkeer’ actief met Mokumflex. Omdat de pilot in ieder geval a.s. 
december definitief stopt (mogelijk met een vervolg in reguliere vorm),  is het plan om de taken van 
de werkgroep te verbreden. Voorstel is de term ‘bereikbaarheid’, waaronder zowel fysieke als 
digitale bereikbaarheid kan worden begrepen, te gebruiken. De werkgroep kan zich dan blijven 
bemoeien met ad hoc problemen op het gebied van verkeer en bereikbaarheid, maar zich ook 
richten op digitale bereikbaarheid.  Want  er is b.v. (nog) geen glasvezelnet in Driemond. En de 
bereikbaarheid van mobiele telefoons is ook niet altijd optimaal.  

En wat te denken van de toekomstige ontwikkelingen, waar iedereen mee te maken krijgt, als de 
afkoppeling van het aardgasnet?  

Kortom, genoeg uitdagende thema’s voor een actieve werkgroep. Ons voorstel is de werkgroep 
‘Verkeer’ te verbreden tot een werkgroep ‘Bereikbaarheid en infrastructuur’.    

Het is wel van belang dat er voldoende draagvlak is voor een dergelijke werkgroep. Graag zien wij 
dan ook  –al dan niet tijdelijk- een versterking van deze werkgroep met Driemonders, die met een 
frisse blik mee willen discussiëren, invloed willen hebben op het wel en wee van Driemond oftewel je 
eigen leefomgeving. 

Wie doet mee? Een telefoontje, mailtje de Dorpsraad is voldoende.  
Tel: 0294-414883 of dorpsraad@driemond.info 

 

Wim Glansbeek, 
Voorzitter werkgroep Verkeer       

  


