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Thema: Samen leven 
 

Op een wand konden de bezoekers door middel van 

post-it’s aangeven wat ze belangrijk vinden als het 

gaat om het samen leven in het dorp. De stelling die 

hierbij centraal stond, was: ‘Ik vind dat er voldoende 

mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten.’  

 

Het was daarnaast mogelijk voor bezoekers om hun 

reacties op reactieformulieren in te vullen en in te 

leveren. Bezoekers hebben op reactieformulieren 

hun reacties gegeven en niet op de post-it’s. De 

reactieformulieren worden meegenomen als input 

voor de omgevingsvisie. 

 

 

 

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 7 stickers 

Oranje = openbaar vervoer – fietsers/ langzaam 

verkeer – auto à 9 stickers 

Rood = auto – openbaar vervoer – fietsers/ langzaam 

verkeer à 1 sticker 

 

Een meerderheid vindt dus dat de meeste prioriteit 

moet worden gegeven aan het openbaar vervoer. 

Daarna komen de fietsers en het langzaam verkeer en 

de minste prioriteit gaat naar de auto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stelling: Bereikbaarheid van dorpen met het 

openbaar vervoer 

Groen = ieder dorp moet bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer à 9 stickers 

Oranje = in ieder geval hoofddorpen (Vries, 

Zuidlaren en Eelde-Paterswolde) moeten 

bereikbaar zijn met het openbaar vervoer à 8 

stickers 

Rood = Het openbaar vervoer moet alleen op de 

doorgaande routes aangevuld worden met 

pendelbusjes à 0 stickers 

 

 

Een kleine meerderheid vindt dus dat ieder dorp 

bereikbaar moet zijn moet het openbaar vervoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling: De fietser moet voorrang krijgen op alle 

rotondes  

Groen = de fietser moet op alle rotondes 

voorrang krijgen à 8 

Oranje = De fietser moet alleen binnen de 

bebouwde kom op rotondes voorrang krijgen à 

5 

Rood = de fietser moet op geen enkele rotonde 

voorrang krijgen à 4 

 

Een meerderheid vindt dus dat de fietser op alle 

rotondes voorrang moet krijgen.   



 

 

 

Thema: Duurzaamheid 
 

Bij het thema duurzaamheid konden bezoekers briefjes aan een rek hangen. Op de briefjes 

zijn de volgende opmerkingen geschreven:  

 

- Zet in op isolatie. Plant bomen.  

- Meer toezicht op groenbeheer. Langzame groeiers laten staan (bijvoorbeeld 

Meidoorn). Meer ecologische groenbeheer ter bevordering biodiversiteit. (Gefaseerd 

maaibeheer. Niet/nauwelijks maaien langs struweelranden etc.).  

- Stop 5G! Voor de gezondheid voor alle Vriesenaren. 5G vrije gemeente.  

- Laatste 15 jaar zijn er veel bomen verdwenen in de Fledders door kap (gemeente) en 

storm. Er heeft nauwelijks/geen boomplant plaatsgevonden. Daardoor gaat het 

groene karakter van de wijk verloren. Een aantal vogelsoorten rond ons huis lijkt dan 

ook afgenomen. We zouden het graag anders zien!  

- Onderzoek mogelijkheden groene waterstof transitie/ economie. (4 goed idee) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Thema: Landschap, natuur en water 
 

De stelling die centraal stond bij het thema landschap was: ‘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’.  

 

Er zijn geen bezoekers die op deze stelling hebben gereageerd. Het was tevens mogelijk voor 

bezoekers om hun reacties op reactieformulieren in te vullen en in te leveren. Een bezoeker 

heeft dit gedaan. 

 

 

 

 

Thema: Wonen en zorg 
 

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

betrekking tot wonen in Eelde-Paterswolde konden noteren. 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 en niet op de papieren 

schilderijen. De reactieformulieren worden meegenomen als input voor de omgevingsvisie. 

 

 



 

 

 

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 8  

2. Meer verblijfsrecreaties, zoals hotels à 3 

3. Nieuwe bedrijfsterreinen à 3 

4. Meer (en grotere) evenementen à 1 

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

marketingcampagne op te zetten à 6 

 

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 meer (en grotere) evenementen.  


