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In deze hand-out vindt u de belangrijkste informatie 
m.b.t. de tweede interactieve bijeenkomst voor het 
samenstellen van de nieuwe gebiedsvisie voor De Potten. 

Agenda:
▪ Opening
▪ Groepsgesprekken
▪ Centrale bespreking
▪ Afsluiting

Voorbereiding
Indien u als vertegenwoordiger van een bepaalde groep aan de interactieve bijeenkomsten deelneemt, zorg 
dan dat u de opdracht goed met hen voorbereidt. Alleen op die manier kunnen alle inzichten meegenomen 
worden in de nieuwe gebiedsvisie. Met de uitnodiging zijn een aantal bijlagen meegestuurd. Deze bijlagen 
liggen ten grondslag aan de invulling van de tweede bijeenkomst. 

Opening
De tweede bijeenkomst ziet er grotendeels hetzelfde uit als de eerste bijeenkomst. Bij aanvang wordt u alvast 
ingedeeld in een groep. Tijdens de opening nemen wij u mee in de voorlopige conclusies aan de hand van uw 
input van de eerste bijeenkomst. Vanuit deze voorlopige conclusies zijn een aantal dilemma’s ontstaan. Tijdens 
de tweede bijeenkomst gaan we over deze dilemma’s in gesprek. 

Groepsgesprekken (4 rondes)
Na de opening gaat u in groepen uiteen. U behandelt iedere ronde een de volgende dilemma’s:

▪ Dilemma 1: Extra natuur of extra reuring? 
▪ Dilemma 2: Evenementen exact reguleren of op hoofdlijnen regelen?
▪ Dilemma 3: Seizoensverbreding nastreven of natuur laten herstellen in laagseizoen?
▪ Dilemma 4: Volledig inclusief of een bepaalde mate van doelgroepenfocus?

Let op bij de behandeling van de dilemma’s dat er niet uitsluitend aangeven wordt wat niet kan, maar juist ook 
wat er wel mogelijk is. Kom bijvoorbeeld met (tegen-)voorstellen en/of alternatieven. 

Centrale discussie 
Na de groepsgesprekken gaan we weer terug naar het plenaire gedeelte van de zaal. Per groep wordt kort 
teruggekoppeld hoe de dilemma’s zijn besproken en wat hier is uitgekomen. Aan de hand van deze input 
sluiten we de avond af met een plenaire discussie. 

Vooruitblik
De input van de eerste twee bijeenkomsten wordt gebruikt om de nieuwe concept gebiedsvisie te 
ontwikkelen. Deze visie wordt in eerste instantie op hoofdlijnen uitgewerkt en vervolgens met u gedeeld. De 
inhoud van het concept document is de basis voor de invulling van de derde en tevens laatste bijeenkomst.

Mocht u op voorhand nog vragen hebben, laat het dan vooral via depottenambitie@sudwestfryslan.nl weten.
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