Betreft: update onderzoek woonbeleving Landgoed Driessen
Beste bewoner,
In het voorjaar van 2019 onderzochten we de woonbeleving van Landgoed Driessen. 461 bewoners deden mee en
vulden onze vragenlijst in. Nogmaals dank! Per brief vertelden we in december 2019 wat we hebben gedaan met de
uitkomsten. Met een aantal onderwerpen doen we nog meer. Daarover gaat deze brief.
Groen en beplanting
Jullie zijn positief over het groen in de wijk. Meer dan 72% is tevreden over het groen en de beplanting in Landgoed Driessen. Toch mist één op de drie wat meer kleur. Bij de vervanging van groen en nieuwe aanplant gaan we
hier op letten.
Behoefte aan ontmoeting
Elkaar ontmoeten vinden jullie belangrijk. 30% heeft behoefte aan een plek om samen te komen. Maar voor
een restaurant, terras of buurthuis hebben we een geïnteresseerde horecaondernemer nodig en een projectontwikkelaar die bereid is om te investeren. Dat wordt lastig in deze onzekere tijden.
Activiteiten voor senioren
De gemeente wil zoveel mogelijk activiteiten organiseren, samen met jullie als bewoners. Daarom werken we
samen met ContourdeTwern. We hebben samen plannen gemaakt met senioren voor een combinatie van sport en
ontmoeten in De Slagen. Deze groep is echter kwetsbaar en daarom zijn deze activiteiten door de coronapandemie voor nu even uitgesteld.
Activiteiten voor kinderen
Een werkgroep van ouders organiseert kinderactiviteiten in de wijk. Denk hierbij aan de Dolle Dries Dag,
Halloween en nu Sinterklaas. Bij deze activiteiten ontmoeten niet alleen kinderen elkaar; ook ouders en andere
wijkbewoners vinden elkaar hier.
Sport- en spelbus
De sport- en spelbus staat regelmatig op verschillende plekken in Landgoed Driessen. Deze bus gaat regelmatig
de weg op om kinderen met elkaar te laten spelen. Maar ook ouders en buurtbewoners kunnen hier samen koffiedrinken.
Verkeer en verkeersveiligheid
Vóór de coronapandemie was het soms lastig om in de ochtendspits vanuit Landgoed Driessen op de N261 te
komen. Op dit moment onderzoeken we of we kleine aanpassingen kunnen doen aan de bestaande wegen om

de doorstroom te verbeteren. We veranderen niets aan de verbinding tussen Landgoed Driessen en de Van der
Duinstraat. De oversteekplaatsen voor fietsers blijven. Deze zijn niet toegankelijk voor autoverkeer.
Overige onderwerpen
Wadi’s in de wijk
Sommige van jullie gaven aan dat ze niet bekend zijn met de wadi’s in de wijk. Een wadi is een zogenaamd
infiltratiesysteem: bij hevige regenval wordt het water afgevoerd en opgevangen in de bodem. Een wadi bergt
regenwater en zuivert het, waarna het water doordringt (infiltreert) tot de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen
wateroverlast en droogte. Voor de wadi’s in Landgoed Driessen laten we de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan.
Melding doen
Jullie noemden verder ook wat andere, ‘losse’ onderwerpen in het onderzoek. Denk aan kapotte straatverlichting
en losliggende stoeptegels. Speelt dit bij jou in de buurt? Maak hier melding van! Dan kunnen wij er iets aan doen.
Dat kan op drie manieren:
•
Telefonisch via ons klantencontactcentrum: 0416-683456.
•
Online via onze website: ga naar waalwijk.nl/melding.
•
Via de MijnGemeente app. Download deze gratis via de App Store of Google Play.
Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op met Barry Schrijver, wijkadviseur van de gemeente Waalwijk.
Mail hem via bschrijver@waalwijk.nl of bel hem op 0416-683456.

