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Programma 
 

∕ Introductie 

∕ Participatieconcept 

∕ Stand van zaken 

∕ Inzichten en uitgangspunten 

∕ Doelgroepen 

∕ Co-creatieconcept 

∕ Ruimtelijk plan in co-creatie 

∕ Fasering 

∕ Acties en middelen 

∕ Planning en mijlpalen 

 



Citisens 

De kracht van onderzoek én communicatie als startpunt voor 

draagvlak en betrokkenheid  



AM Landskab 

Strategie 

Ontwerp van duurzame leefomgevingen 

Participatie Ontwerp 



Participatieconcept 



Hier staan we nu 



Stand van zaken 

∕ Begin 2018: inwonersenquête over 

Zuidlaren centrum. 

∕ 1905 respondenten  1600 

deelnemers die betrokken willen 

blijven. 

∕ Ambitie uit het 

collegeuitvoeringsprogramma: 

‘Aanwezigheid van een breed 

draagvlak voor de uit te voeren 

plannen geldt als absolute 

voorwaarde’. 

 

 



Inzichten en uitgangspunten 



Een breed gedragen plan voor het  

centrum van Zuidlaren 

We gaan voor een traject dat… 

…zoveel mogelijk mensen activeert om  

mee te denken en doen. 

…samen met inwoners en ondernemers en  

belanghebbenden het plan schetst 

…landelijk ook andere gemeenten  

inspireert als voorbeeldcasus. 

…dient als vliegwiel voor toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. 

…inwoners  en ondernemers van Zuidlaren een positief gevoel geeft over de toekomst van hun 

dorp. 

 



Dit vindt het college belangrijk 

∕ Een samenhangend plan voor het hele centrum  

∕ Een sfeervol centrum dat aantrekkingskracht heeft op 

winkelend publiek en toeristen 

∕ Een levendig centrum voor nu en in de toekomst, waar het 

prettig verblijven is 

∕ Een plan met oog voor het beschermde dorpse en groene 

karakter van Zuidlaren 

 



Antwoord op zes thema’s 

Het uiteindelijke plan biedt een antwoord op zes thema’s die spelen: 

∕ De unieke ruimtelijke kwaliteit en het dorpse karakter van Zuidlaren blijft 

behouden; 

∕ Het verbeteren van het parkeren; 

∕ Het versterken van het huidige lint; 

∕ Het verminderen van de verkeersdruk op de Stationsweg; 

∕ Versterking van het supermarktaanbod 

∕ Versterken van de woonfunctie 

 



Dit ligt er al 

∕ Uitkomsten inwonerenquête 

∕ Kaderstellende nota 

∕ Eerder gepresenteerde schetsen 

∕ Notitie Broekhuis Rijs Advisering 

∕ Notitie DTNP (VOZ) 

 



Doelgroepen 



Inwoners: verdeling betrokkenheidsprofielen 



ONDERNEMERS 

∕ Perspectief van ondernemers wordt gedurende het hele proces 

meegenomen 

∕ Vanuit de vereniging en op individuele basis  

∕ Direct samen in gesprek met inwoners en experts 



Co-creatie concept 



ONS 

VERHAAL 

GAAT 

DOOR! 



Ruimtelijk plan in co-creatie 



Fasering 



In drie stappen naar een ontwerp 

Voorbereiding:  

Uitwerken plan van 
aanpak 

Fase 1:  

Kansen en 
knelpunten 

Fase 2:  

Ambities en 
ruimtelijke uitwerking 

Fase 3:  

Feestelijke afsluiting 



Het AM Landskab Zandlopermodel 

Stap 1 Kansen en knelpunten 
 
 
 
 
Stap 2 Aan de slag! 
 
 
 
 
Stap 3 Verspreiden en vieren 

E-book hier opvragen 

http://amlandskab.us10.list-manage.com/subscribe?u=4657b56e534a278325645b01b&id=71d6082ac1
http://amlandskab.us10.list-manage.com/subscribe?u=4657b56e534a278325645b01b&id=71d6082ac1
http://amlandskab.us10.list-manage.com/subscribe?u=4657b56e534a278325645b01b&id=71d6082ac1


Design Thinking 

artikel van Herbert A. Simon in 1969 

1) Inleven, begrijpen 

2) probleem definiëren 

3) Ideeën genereren 

4) concept product maken 

5) Test – is het product raak? 

De 5 stappen 
 



FASE 1 

Fase 1:  

Kansen en knelpunten 

Acties en middelen: 

/ Participatieplatform 

/ Online onderzoek 

/ Pop-up met stakeholders 

/ Gesprekken met 

inwoners, ondernemers & 

belanghebbenden 

/ experts 

Resultaat: 

/ Ontwikkelrichting: keuzes 

zijn gemaakt 

 



FASE 2 

Fase 2:  

Ambities en ruimtelijke 
uitwerking 

Acties en middelen: 

/ Participatieplatform 

/ Online onderzoek 

/ Pop-up ateliers 

/ Scholen tekenactie 

Resultaat: 

/ Concreet plan dat  

uitgewerkt kan worden in 

bestemmingsplan 

 



FASE 3 

Fase 3:  

Feestelijke afsluiting 

Acties en middelen: 

/ Afsluitend feest op de 

Brink 

 

 

Resultaten: 

/ Gezamenlijke afsluiting 

van proces 

/ Met alle betrokkenen 

 

 



Acties en middelen 



1: Online participatieplatform 

De centrale plek: www.centrumzuidlaren.nl  

http://www.centrumzuidlaren.nl/


2: Representatieve inwonersconsultaties 

 



3. Pop-up ateliers met inwoners, ondernemers 

 en belanghebbenden 

∕ In kleinschalige sessies 

∕ Samen schetsen 

∕ Pop-up atelier 

∕ We gaan actieve stakeholders 

opsporen.  

∕ Ondernemers individueel uitgenodigd 

 



4: Ontwerpen met basisschoolkinderen  

  



5: Evenement op de Brink 

Nu de plannen voor het centrum 

in Zuidlaren bekend zijn, kan er 

weer positief vooruit gekeken 

worden. 

 

Reden voor een feest!  

 

We sluiten de planvormende fase 

dan ook af met een groot feest 

op de Brink. 



Planning en mijlpalen 



Planning en mijlpalen 

 

Januari - februari 2019 Maart – mei 2019 

Fase 

Onderdelen: 

/ Voorbereiden 

/ Bespreken 

/ afstemming 

 

Resultaten: 

/ Concreet stappenplan 

centrale boodschap 

/ Basis voor platform 

/ Leidraad verdere proces 

 

Voorbereiding 

Onderdelen: 

/ Terugkoppeling 

/ Platformwebsite 

/ Online onderzoek 

/ Gesprekken ondernemers 

/ Experts 

Resultaat: 

/ Ontwikkelrichting 

1. Kansen en 

knelpunten 

Onderdelen: 

/ Platformwebsite 

/ Pop-up ateliers 

/ Scholen tekenactie 

/ Online onderzoek 

/ Gesprekken ondernemers 

Resultaat: 

/ Gedragen 

concepttekening 

2. Ambities en 

ruimtelijke uitwerking 

Onderdelen: 

/ Feest op de Brink 

 

 

 

Resultaten: 

/ Zoveel mogelijk 

Zuidlaarders betrokken 

/ Beeld voor de toekomst 

3. Feestelijke 

afsluiting 

Juni – december 2019 December 2019 

November: Presentatie 

concreet plan 
Eind mei: vaststellen 

ontwikkelrichting 

22 januari: Akkoord Plan van 

Aanpak door de Raad 

 

December: Vaststellen 

concreet plan 

Inhoud 

Raad 



Ontwikkelrichting: eind fase 1 

∕ Wat precies de unieke ruimtelijke kwaliteit van Zuidlaren is en 

hoe we die uitbuiten 

∕ Hoe het parkeren en de bevoorrading is geregeld, hoe fiets- en 

voetpaden lopen  

∕ Hoeveel supermarkten er zijn, waar, hoe groot en hoe ze passen 

in de unieke ruimtelijke kwaliteit 

∕ Wat de positie van de Brink is in het geheel, hieronder het 

gebruik 

∕ Op welke manier het winkellint verbeterd wordt 

∕ Hoe de verkeersdruk op de Stationsweg wordt verminderd 

 



Concreet plan: eind fase 2 

∕ Concreet plan dat klaar is voor besluitvorming en uitgewerkt kan 

worden in bestemmingsplan. 



Voorbeeld concreet plan  

 



Vervolg 

 



Vervolg 

 




