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Thema: Samen leven 
 

Bezoekers konden door middel van post-it’s aangeven wat 

ze belangrijk vonden als het gaat om samen leven in het 

dorp.  

 

Volgende opmerkingen zijn op de post-it’s geschreven:  

 

- Dorpshuis Paterswolde verbouwen, uitbreiden na centrale ingang in de hal kleine 

koffieplek met lees/praat tafel + folderrekken/tafels.  

- Ik mis een goede plek voor de jeugd! 12 tm 18 jaar 

- Behoefte aan meer ontmoetingsplekken voor de jeugd 15-18 jaar 

- Samen wonen. Alleen nog levensloopbestendig bouwen. Geschikt voor iedereen! 

Liefst gemengde leeftijdsgroepen in een woonsituatie heeft (64 jaar) mijn voorkeur. 

Blijf je meer contactmogelijkheden hebben. Dingen volgen van anderen/ 

samenleving. Soms kan jongere je misschien ook helpen met digitale knelpuntjes.  

- Bus niet uit Spierveen weg halen, denk om mindervalide mensen o.a. Hemstukken en 

vd Laanhuis. Mensen moeten langer thuis wonen.  

- Een plek voor de ouderen en de jeugd. Huisvesting Ol Eel.  

 

Deze opmerkingen komen grotendeels overeen met de belangrijkste bevindingen van 

beleidsmedewerkers uit gesprekken met bezoekers:  

 

- Bibliotheek is van belang voor de samenhang in het dorp 

- Beschikbaarheid van OV is een voorwaarde om centrale voorzieningen te kunnen 

bereiken 

- Er is behoefte aan een gemeenschapshuis 

- Verenigingsleven is van belang  

- Er zijn activiteiten voor jeugd en voor ouderen, maar niet voor jongeren   



 

 

 

Thema: Mobiliteit 
 

 

 

Er waren 3 foamborden met stellingen 

waarop bezoekers met groene, rode of 

oranje stickers konden aangeven hoe ze 

over de stelling dachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling: Aan wie geven we prioriteit in ons 

verkeersbeleid? (links meeste prioriteit, rechts 

minste prioriteit)  

Groen = fietsers/ langzaam verkeer – auto – 

openbaar vervoer à 10 

Oranje = openbaar vervoer – fietsers/ langzaam 

verkeer – auto à 14 

Rood = auto – openbaar vervoer – fietsers/ langzaam 

verkeer à 2 

 

Een meerderheid van de bezoekers vindt dat de 

meeste prioriteit naar het openbaar vervoer zou 

moeten gaan, dan naar fietsers en ander langzaam 

verkeer en de minste prioriteit naar de auto.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling: Bereikbaarheid van dorpen met het 

openbaar vervoer 

Groen = ieder dorp moet bereikbaar zijn met 

het openbaar vervoer à 23 

Oranje = in ieder geval hoofddorpen (Vries, 

Zuidlaren en Eelde-Paterswolde) moeten 

bereikbaar zijn met het openbaar vervoer à 7 

Rood = Het openbaar vervoer moet alleen op 

de doorgaande routes aangevuld worden met 

pendelbusjes à 3 

 

Een ruime meerderheid van de bezoekers vindt 

dus dat ieder dorp bereikbaar moet zijn voor 

het openbaar vervoer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling: De fietser moet voorrang krijgen op alle 

rotondes  

Groen = de fietser moet op alle rotondes voorrang 

krijgen à 16 

Oranje = De fietser moet alleen binnen de 

bebouwde kom op rotondes voorrang krijgen à 6 

Rood = de fietser moet op geen enkele rotonde 

voorrang krijgen à 7 

 

De meeste bezoekers zijn dus van mening dat de 

fietser op alle rotondes voorrang moet krijgen.  

 

  



 

 

 

Thema: Duurzaamheid 
 

Bij het thema duurzaamheid konden bezoekers hun ideeën op een papier schrijven en deze 

aan een rek hangen. Het was daarnaast mogelijk voor bezoekers om hun reacties op 

reactieformulieren in te vullen en in te leveren. Bezoekers hebben op de reactieformulieren 

hun reacties gegeven. Deze worden meegenomen als input voor de omgevingsvisie. 

 

 

Thema: Landschap, natuur en water 
 

Centraal bij het thema landschap stond de stelling: ‘Ik ben bereid om meer groen rondom 

mijn woning te planten, om zo het water beter op te vangen. Op deze manier wordt de kans 

op wateroverlast verminderd’.  

 

11 bezoekers waren het met deze stelling eens, 1 bezoeker was het hiermee oneens.  

 

 

Ook hebben twee bezoekers hun ideeën genoteerd met betrekking tot het thema landschap. 

 

- Gebruik het kanaal. Mountainbiken etc. aan de andere kant van het kanaal. Lange 

afstand fietspad 

- Voetpad langs Eelderdiep onderhouden paden water. Vijver bij Mozartlaan meer 

natuurlijk. 

 

Thema: Wonen en zorg 
 

Op een wand waren papieren schilderijen opgehangen, waar bezoekers hun ideeën met 

betrekking tot wonen in Eelde-Paterswolde konden noteren. De volgende punten zijn 

genoteerd:  

 

- Meer levensloopbestendige kleine 2-3 kamer appartementen sociale huur (3) 

- Wees minder stringent met de regels (of pas ze aan) als het gaat om 

klimaatbestendig maken van oudere woningen  

- Veel groen of meer perken met veldbloemen. Activiteiten voor jong en oud. 

Betaalbare huurwoningen. Betaalbare koopwoningen (voor starters). Betere 

fietspaden. Leuke kringloopwinkel.  

- Grote behoefte aan seniorenwoningen (3)  

- Veel groen en veel activiteiten, veel knutselen, veel muziek 

- Meer natuur  

  



 

 

 

Thema: Economie 
 

De vraag die centraal stond bij het thema economie was: ‘Als ik een bedrag te besteden had, 

dan besteed ik het aan…’ Door balletjes in de buis te doen konden de bezoekers aangeven 

waar ze het bedrag aan zouden besteden.   

 

1. Meer dagrecreatievoorzieningen à 24 

2. Meer verblijfsrecreaties, zoals hotels à 5 

3. Nieuwe bedrijfsterreinen à 1  

4. Meer (en grotere) evenementen à 8  

5. Het vergroten van de bekendheid van de gemeente, door bijvoorbeeld een grote 

marketingcampagne op te zetten à 20 

 

Een meerderheid van de bezoekers zou dus geld investeren in meer 

dagrecreatievoorzieningen. Op de tweede plek komt het vergroten van de bekendheid van 

de gemeente, door bijvoorbeeld een grote marketingcampagne op te zetten. De minste 

bezoekers zouden investeren in nieuwe bedrijventerreinen.  

 

 

 


