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

Agenda:
▪
▪
▪
▪

Opening
Presentatie
Tafels
Afsluiting

De derde bijeenkomst bestaat uit een aantal plenaire gesprekken en er zijn een aantal tafels ingericht waarbij u
een aantal vragen behandelt. Het volledige programma ziet er als volgt uit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Centrale opening
Presentatie door projectgroep
Centrale vragenronde 1
Individuele input (4 verschillende tafels)
Centrale vragenronde 2
Input per doelgroep op de grafische uitwerking van de eerdere opbrengsten
Centrale afsluiting

Presentatie
Aan het begin van de avond presenteert de projectgroep de opbrengsten van de eerste twee bijeenkomsten. De
inhoud van de presentatie is meegestuurd met de mail en kunt u binnenkort op de website vinden.

Input per tafel
Na de vragenronde kunt u aan verschillende tafels aangeven wat er volgens u: 1) aangevuld moet worden, 2)
gewijzigd moet worden of 3) verwijderd moet worden. De vierde tafel staat in het teken van het inrichten van
de groenblauwe zone waarbij u ideeën en suggesties kunt doen over de invulling hiervan. Vervolgens wordt de
input centraal behandeld door de projectgroep waarbij de deelnemers de kans krijgen om hun inbreng toe te
lichten.
Na de tweede vragenronde krijgt u de mogelijkheid om, aan een aantal tafels in doelgroepen, zoals ‘recreatieve
bewoners’ of ‘ondernemers’, een aantal gebiedskaarten te markeren en hier nog schriftelijk feedback op te
geven. De gebiedskaarten zijn de ruimtelijke weergaven van de opbrengst van de eerste twee bijeenkomsten.

Voorbereiding
Indien u als vertegenwoordiger van een bepaalde groep aan de interactieve bijeenkomsten deelneemt, zorg dan
dat u de laatste bijeenkomst goed met hen voorbereidt. Alleen op die manier kunnen alle inzichten
meegenomen worden in de nieuwe gebiedsvisie.
Mocht u op voorhand nog vragen hebben, laat het dan vooral via depottenambitie@sudwestfryslan.nl weten.

