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In deze hand-out vindt u de belangrijkste 
informatie voor de eerste interactieve bijeenkomst 
in het vervolgtraject van De Potten. 

Agenda:
▪ Opening
▪ Groepsgesprek (x2) 
▪ Presentaties
▪ Afsluiting

Het doel van deze bijeenkomst
Om de ideeën en inhoud voor de gebiedsvisie zoveel mogelijk met elkaar te verzamelen, gaat u tijdens deze 
bijeenkomst in kleine groepen met andere gebiedspartners in gesprek. We gebruiken het eerste concept van 
het ambitiedocument om op te halen wat u daarin sterk vindt, waar u het niet mee eens bent en wat volgens u 
ontbreekt in deze versie. Het is dus een gezamenlijke verkenning, zodat we tijdens de tweede bijeenkomst de 
inhoud gericht kunnen bespreken en verrijken. 

Opening
Bij binnenkomst in de zaal krijgt u een naamsticker en wordt u alvast ingedeeld in een groep. Daardoor kunnen 
we de groepen goed mixen zodat er gebiedspartners met verschillende achtergronden deelnemen aan het 
gesprek. De bijeenkomst begint met een introductie door de onafhankelijke gespreksleider en de leden van het 
projectteam. De introductie gaat over de aanleiding en historie, de inzet van de nieuwe bijeenkomsten en het 
delen van een gezamenlijk vertrekpunt voor het gesprek. Daarna wordt u meegenomen naar een tafel voor de 
groepsgesprekken. 

Groepsgesprekken (twee rondes van circa 45 minuten)
In het eerste ambitiedocument zijn zes hoofdonderwerpen uitgewerkt: Jaarrond bedrijvigheid, Begrenzing, 
Zonering, Creëer openheid, Look & Feel en Bereikbaarheid. Omdat sommige onderwerpen (veel) met elkaar te 
maken hebben, clusteren we ze in twee thema’s: 

Thema 1 – Natuur & Activiteiten: Jaarrond bedrijvigheid, Begrenzing en Zonering.
Thema 2 – Ruimtelijke kwaliteit & Mobiliteit: Creëer Openheid, Look & Feel en Bereikbaarheid.

Tijdens de gespreksrondes praat u met elkaar over wat u sterk vindt aan het ambitiedocument en waar u het 
niet mee eens bent of wat volgens u nog ontbreekt. Op de tafels liggen plattegronden van het gebied, stiften 
en post-its zodat u de inhoud en aandachtspunten een plek kunt geven op de kaart. U spreekt met elkaar aan 
tafel af wie van u bereid is om een korte terugkoppeling te geven aan alle andere deelnemers. 

Presentaties
Na twee gespreksrondes presenteren de groepen kort welke inhoud en inzichten zij hebben verzameld. Zo 
weet u ook wat de andere groepen hebben besproken en wisselen we met elkaar van gedachten over de vraag 
wat belangrijke inhoud, opgaven en misschien dilemma’s zijn om over door praten. De opbrengst van de 
bijeenkomst is daarmee de basis voor de volgende bijeenkomst. 

Voorbereiding
Als u als vertegenwoordiger van uw achterban aan de bijeenkomsten meedoet, zorg dan dat u de inhoud goed 
samen voorbereidt. Op die manier kunnen alle inzichten zorgvuldig worden afgewogen in het proces. 

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