
Maar ik ben vooral trots op de weg ernaartoe. 
We hebben het samen gedaan. Samen met de 
ondernemers, de bewoners, de gebruikers, 
de ambtenaren, bureau Kragten, aannemer 
Remmits, het TechLokaal, het college van 
B&W en de gemeenteraad. 

Zo hebben we twee jaar intensief samenge-
werkt met een klankbordgroep. In die klank-
bordgroep zaten vertegenwoordigers van 

rolstoelgebruikers, senioren, schoolgaande 
kinderen, bewoners Hogestraat, bezoekers 
Hogestraat, ondernemers Hogestraat en de 
OVD. Zij hadden allemaal verschillende wen-
sen. Maar het is hen gelukt om compromis-
sen te sluiten en samen met ons een ont-
werp te maken, waarin de wensen optimaal 
verwerkt zijn. Daar verdienen zij een groot 
compliment hiervoor. Zij hebben zich belan-
geloos ingezet voor onze gemeente en voor 

Druten centrum nu écht af
Trots op het mooie resultaat, maar vooral trots op de weg ernaartoe. 
Als wethouder openbare ruimte ben ik ontzettend trots op de nieuwe Hoge-
straat. Echt een aanwinst voor Druten. Nadat we als gemeente eerst hebben 
geïnvesteerd in het opknappen van de Kattenburg en de Markt, maakt de 
herinrichting van de Hogestraat het plaatje compleet. Er ligt een mooi cen-
trum. Een goede basis voor ondernemers om er te ondernemen en er samen 
een sfeervol en gezellig winkelhart van te maken. 

hun achterban. Zij hebben veel tijd en energie ge-
investeerd in het project. Maar ook complimenten 
voor bureau Kragten die dit proces heeft begeleid 
en alle ideeën en wensen in het ontwerp heeft ver-
werkt. Wensen zoals het behoud van de bomen, 
het halveren van het aantal autobewegingen in de 
Hogestraat en het verminderen van parkeerplaat-
sen in de Hogestraat. Parkeerplaatsen die worden 
gecompenseerd met een extra parkeerterrein in de 
Margrietstraat. Maar er is ook rekening gehouden 
met de wensen van organisaties als Stichting Leste 
Mert, Drupro en Dickens Druten.

Een groot compliment voor de leerlingen gamede-
sign van het Tech-Lokaal. Zij toverden het ontwerp 
om tot een 3D versie. Waardoor bezoekers tijdens 
de inloopavond met een speciale bril op virtueel 
door de nieuwe Hogestraat konden wandelen. Zo 

kwam het ontwerp echt tot leven. Een unieke en 
bijzondere ervaring. 

Ik ben ook trots op onze gemeenteraad. Het project 
dat begon met de opdracht: ‘het voetganger- en rol-
stoelvriendelijk maken van de Hogestraat, sobere 
variant’, is uiteindelijk een complete herinrichting 
van de Hogestraat geworden. De gemeenteraad 
maakte dat mogelijk door extra geld beschikbaar 
te stellen. Er waren twee ontwerpen gemaakt. Een 
sober ontwerp en een duurdere variant waarin veel 
wensen waren verwerkt. Wensen zoals het gebruik 
van nieuw gebakken materiaal, meer voorzienin-
gen, etc. De raad vond dat als je iets doet, je dat ook 
goed moet doen. Daarom stelde de gemeenteraad 
extra geld beschikbaar voor de wensvariant. 

Na het afronden van dit proces, kon de aanne-

mer aan de slag. Hij had de opdracht om ervoor 
te zorgen dat de Hogestraat bij alle evenementen 
beschikbaar en open was. Ook was hij verantwoor-
delijk voor een goede communicatie met bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de Hogestraat. Dat 
heeft aannemer Remmits meer dan waar gemaakt. 
We krijgen alleen maar complimenten over hun 
aanpak en het meedenken.

U kunt zich voorstellen dat je als wethouder dan 
alleen nog maar echt trots kunt zijn op dit mooie 
project. Het is nu aan de ondernemers in de 
Hogestraat om er verder invulling aan te geven. Ik 
wens iedereen in ieder geval veel plezier toe in de 
Hogestraat! 

Michel Lepoutre,
wethouder openbare ruimte 
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