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26 februari 2020   
Kort verslag van de Participatiebijeenkomst belanghebbenden Project de 
Groene tuinen - Driebergen 
Vergaderlocatie: Nieuw Salem, De Lei 86 te Driebergen 

 

Aanwezigen:    zie presentielijst (beschikbaar bij secretariaat) 
 
Verder aanwezig: 
Dorine Cleton  Procesbegeleider Cleton&com 
Anita van de Looij  Facilitator werkgroep   
Hans Bekkers Facilitator werkgroep   
Paul Micolo Visueel Verbeelder 
Antoine Bijl Adviseur Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Peter Felix  Projectdirecteur Lange Dreef CV 
Elly Schipper Projectorganisatie Lange Dreef 
Manon Pattynama Architect PA Architectuur 
 
 

 
 

1. Opening 
De opening wordt verzorgd door Dorine Cleton en zij legt uit op welke manier de avond wordt inge-
vuld. Het doel is om in werkgroepen uit elkaar te gaan in verschillende zalen om ideeën te verzame-
len. Na de pauze komt iedereen weer bij elkaar om de terugkoppeling te geven over de uitkomsten 
van de werkgroepen. 
 
Desgevraagd wordt aangegeven dat, omdat men weer wil weten over de kaders, dit in de komende 
plangroepbijeenkomst besproken kan worden. Voor zover daar dan nog behoefte aan bestaat. Veel 
vragen zijn al eerder beantwoord en staan op de website. 
 

2. Toelichting   
Antoine Bijl, Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Aan de hand van een gebiedsfoto, zie pagina 5 van de presentatie die op de website wordt geplaatst, 
geeft Antoine Bijl een korte toelichting. Met deze toelichting wordt ervan uitgegaan dat eventuele on-
duidelijkheden zijn opgelost. Afgesproken wordt dat inhoudelijke bespreking binnen de plangroep 
plaatsvindt. 
 
Manon Pattynama,  PA Architectuur 
Er wordt een toelichting gegeven door Manon Pattynama  op wat er al gedaan is. Dit is opgenomen in 
de presentatie die op de website wordt geplaatst. 
 

3. Proces 
Het proces en de rol van de procesbegeleider in de  P+P+BS (Publiek Private Buurt Samenwerking) 
wordt uitgelegd aan de hand van sheets die in de presentatie zijn opgenomen. 

 
4. Plangroep 
De aanwezigen gaan in werkgroepjes uiteen om ideeën te verzamelen. Deze ideeën worden binnen 
de plangroep op basis van de randvoorwaarden verder uitgewerkt tot een plan en tegenstrijdigheden 
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van ideeën worden – zo nodig  - besproken. De plangroep bestaat uit de deelnemers die zich daar-
voor hebben opgegeven, en ook de vertegenwoordigers van De Lange Dreef en de gemeente.  Bij op-
gave wordt verwacht dat iemand bij elke plangroepbijeenkomst aanwezig is.  
Alle tijdens deze bijeenkomst geopperde ideeën zijn op de flipover vellen geplaatst en worden uitge-
werkt. Deze worden op de website geplaatst. 
 
Tijdens de komende plangroep bijeenkomsten wordt gekeken op welke manier de verzamelde ideeën 
tot een plan gebracht kunnen worden. Van de bijeenkomsten wordt geen verslag gemaakt. De ge-
maakte afspraken worden wel vastgelegd die als uitgangspunt worden gebruikt voor de volgende bij-
eenkomst. Desgevraagd wordt gemeld dat binnen de geplande periode ook de financiële haalbaarheid 
van het plan zal worden getoetst binnen de Lange Dreef. Het aantal woningen is vastgelegd in de mo-
tie. Op 15 april wordt het plan dat door de plangroep is voorbereid breder gecommuniceerd. Hiervoor 
wordt een oproep gedaan via een krantadvertentie. Er wordt zorg uitgesproken dat bij een oproep in 
de krant er weer van voren af aan begonnen moet worden als de groep anders samengesteld wordt.  
Binnen de plangroep staat vertrouwelijkheid centraal waar eenieder wordt gevraagd naar te handelen, 
zodat er ruimte is om open te spreken en op basis van de gezamenlijke input gedachten op te werpen 
om tot een plan te komen. 
Afgesproken wordt dat aan het eind van elke plangroep bijeenkomst een samenvatting wordt gemaakt 
van wat er teruggekoppeld kan worden aan de achterban. Voorkomen moet worden dat er ruis op de 
lijn ontstaat. 

 
Planning 
Plangroep  10, 18 en 25 maart 2020.  
Terugkoppeling 15 april 2020 tijdens open PPBS informatieavond (in werkgroepen)  
Inloop vanaf  19.00 uur.  
Aanvang  19.30 uur  
Locatie: vindt u terug op de website 
 

5. Sluiting 
Dorine Cleton spreekt haar complimenten uit. Zij waardeert de constructieve wijze waarop iedereen 
aan dit overleg heeft deelgenomen. Het team applaudisseert voor de aanwezigen. De bijeenkomst 
wordt om ca. 21.30 uur gesloten. 
 


