
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp Cultuurhistorisch waardestellend onderzoek

Datum 21 december 2022
Tijd 19.30 uur -20.45 uur
Locatie Raadszaal gemeentehuis Vries

Voorzitter n.t.b.

Openbaar 
Besloten

De bijeenkomst is openbaar. Wordt deze uitgezonden? Ja.

Verslag Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt. De avond is terug te 
kijken in het raadsinformatiesysteem. 

Doel Het presenteren en toelichten van het rapport ‘Eelde-Paterswolde, 
cultuurhistorische waardestelling en transformatiekader’ en het 
beantwoorden vragen.

Wettelijk 
kader

Op 9 november 2021 heeft uw raad de motie omtrent een 
cultuurhistorisch onderzoek voor het centrum van Eelde aangenomen en
daarin ons college gevraagd om ter voorbereiding op nieuwe ruimtelijke 
kaders voor het centrum van Eelde een waardestellend onderzoek naar 
de cultuurhistorische waarden uit te voeren en de resultaten daarvan 
met uw raad te delen. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

is bedoeld om de raad van informatie te voorzien.
is bedoeld om collegeleden aandachtspunten mee te geven. 

Vorm Welke vorm is nodig om de avond tot een succes te maken.

Na een korte introductie van de wethouder zal Marinke Steenhuis van 
Bureau SteenhuisMeurs een presentatie geven waarna vragen gesteld 
kunnen worden. De wethouder sluit de avond (af). 

Rolverdeling Wie doet wat? Wat wordt van iedereen verwacht?

19.30- 19.35 u  Inleiding/introductie wethouder Jurryt Vellinga 

19.35- 20.10 u  Presentatie door mw. Marinke Steenhuis Bureau 
SteenhuisMeurs uit Paterswolde.

20.10- 20.25 u  Ruimte voor vragen (aan Bureau SHM)

20.25- 20.35 u  Afsluiting wethouder Jurryt Vellinga 

(20.35-20.45 u Indien nodig)
Informatie 
over voorstel

Welke stukken kunnen raadsleden doorlezen ter voorbereiding op de 
bijeenkomst? Het rapport ‘Eelde-Paterswolde, cultuurhistorische 
waardestelling en transformatiekader’ en de aanbiedingsbrief van het 



college. 
Vervolg Wij zullen/ het college zal een voorstel voor een procesplanning voor het

vervolg aan uw raad ter bespreking voorleggen.

Communicati
e

De presentatie is openbaar en wordt aangekondigd op de raadswebsite.


