
Tweede gebiedsdialoog 
18 oktober 2022



Programma

19.30 uur Welkom en uitleg verloop avond 

19.35 uur Terugblik en waar staan we

Toelichting conceptvisie 

Vervolgfase: opgavengebieden en werkgroepen

20.25 uur Kopje koffie of thee

20.35 uur Interactief gedeelte: gelegenheid om te reageren 
op de visie  en inschrijving werkgroepen

21.30 uur Afsluiting



Doel van het gebiedsproces

“Een uitvoerbaar, integraal en gebalanceerd gebiedsplan, dat 
een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp Otterlo 
en omgeving, op de korte termijn en in de toekomst. 



Terugblik en 
waar staan we?

Fase 1 Verzamelen

Fase 2 Verbinden

Fase 3 Verdiepen

Fase 4 Vertalen

Fase 5 Verankeren 



Terugblik en 
waar staan we?

Fase 1 Verzamelen



Terugblik en 
waar staan we?

Fase 1 Verzamelen



Terugblik en 
waar staan we?

Fase 1 Verzamelen

Wat hebben we gedaan met de input van 
de eerste gebiedsdialoog? 

Grofweg is de geleverde input onder te verdelen in de volgende 

categorieën:

1. Opgaven en kansen die men ziet

2. Beeld over de toekomst van Otterlo

3. Mogelijke oplossingsrichtingen voor problematieken

4. Beheer en overlast meldingen

1. en 2. → Conceptvisie

3. → Geparkeerd tot start werkgroepen. 

4. → Geen onderdeel van de concept visie. Hier blijft oog voor waar 

mogelijk, maar blijft in de lijn van de dagelijkse werkzaamheden van de 

gemeente.



Terugblik en 
waar staan we?

Fase 1 Verzamelen

Verkeersonderzoek

• Periode na de zomer gebruikt voor uitvoeren 
verkeersonderzoek

• Doel: 
• Beter kunnen duiden van signalen die u tijdens 1e

gebiedsdialoog met ons heeft gedeeld

• Goede basis voor ‘verdiepen’ problematiek en 
mogelijke oplossingsrichtingen in de werkgroepen

• Verkeerstellingen

• Herkomst-bestemmingen onderzoek

• Kentekenonderzoek: rijroutes van/naar 

NP Hoge Veluwe

• Onderzoek recreanten/ bezoekers VisitVeluwe

• Belangrijkste uitkomsten verkeersonderzoek 
kunt u teruglezen op posters tijdens interactief 
deel  



Terugblik en 
waar staan we?

Fase 2 Verbinden



Conceptvisie

Fase 2 Verbinden



Conceptvisie

Fase 2 Verbinden



Conceptvisie –
thematische 
uitwerking

Fase 2 Verbinden



Vervolgfase: 
opgavengebieden 
en werkgroepen

Fase 3 Verdiepen

De Roekel en de Zanding



Vervolgfase: 
opgavengebieden 
en werkgroepen

Fase 3 Verdiepen

Vakantieparken



Vervolgfase: 
opgavengebieden 
en werkgroepen

Fase 3 Verdiepen

N310



Vervolgfase: 
opgavengebieden 
en werkgroepen

Fase 3 Verdiepen

Dorpsstraat e.o.



Vervolgfase: 
opgavengebieden 
en werkgroepen

Fase 3 Verdiepen

Buitengebied



Vervolgfase: 
opgavengebieden 
en werkgroepen

Fase 3 Verdiepen

Entrée dorp



• Eerste gebiedsdialoog - presentatie wat wij verzameld hebben en u heeft aangeven 

wat uw bevindingen zijn.

• Wij verwerken (verbinden) dit tot een concept visie.

• Concept visie stellen we met elkaar vast tijdens tweede gebiedsdialoog. 

• De werkgroepen gaan de opgaven uitdiepen: Waar moet wat gebeuren? Waar moet 

dit aan voldoen? Resultaat: aantal scenario’s per opgavegebied.

• Derde gebiedsdialoog presentatie scenario’s en vertaalt het concept gebiedsplan u 

kunt aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat.

• Het kernteam neemt uw input mee en verwerkt de gemaakte keuzes om te 

verankeren in het gebiedsplan. Dit resulteert in een definitief gebiedsplan dat wij aan 

het eind weer presenteren aan u.

• Daarna leggen wij het plan voor aan de gemeenteraad. Gemeenteraad besluit over 

de uitvoering en financiën.

Hoe kunt u meedoen

Verzamelen

Verbinden

Verdiepen

Vertalen

Verankeren



De werkgroepen gaan de opgaven per deelgebied uitdiepen: 

Waar moet wat gebeuren? Waar moet dit aan voldoen? Resultaat: een aantal scenario’s per 
opgavegebied.

Er zijn vijf werkgroepen:

• Roekelse bos en de Zanding

• N310 

• Dorpsstraat:

• Entree en buitengebied

• Vakantieparken

✓ Tijdsinvestering per werkgroep: een middag en twee avonden. 

✓ Aantal deelnemers: 5 vertegenwoordigers belangengroepen/organisaties en 5 
inwoners/ondernemers. 

✓ Tijdens het interactieve deel kunt u zich inschrijven, datum middag staat op de 
inschrijfformulieren. 

Werkgroepen



Vervolgtraject



• Posters thematische uitwerking (hoofdstuk 4) op de website 

• U kunt reageren tot 1 november via gpo@ede.nl

• Medio november- reacties op de website 

• Nieuwsbrief midden november: 

o Terugkoppeling van deze gebiedsdialoog 

o Uitslag: voldoende draagvlak visie?  

Terugkoppeling vanavond

mailto:gpo@ede.nl


• Website: www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo

• Mailadres: gpo@ede.nl

• Vul uw mailadres in op de website om de 
nieuwsbrief te ontvangen

Blijf op de hoogte

http://www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo
mailto:gpo@ede.nl


Alvast bedankt voor uw inzet

Pauze en interactief deel


