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Uitnodiging eerste gebiedsdialoog Otterlo   

 
 
Beste bewoner(s) en ondernemers, 
 
De toekomst van Otterlo, hoe ziet deze er uit? Samen met u willen we dit gaan vormgeven via het 
gebiedsproces Otterlo. Op dinsdag 14 juni organiseren we de eerste gebiedsdialoog Otterlo, in het 
Dorpshuis. U bent van harte welkom! In deze brief leest u meer over het gebiedsproces en over de 
gebiedsdialoog. 
 
Het gebiedsproces 
Otterlo is een aantrekkelijk dorp in een prachtige omgeving. Niet voor niets komen er jaarlijks veel 
toeristen, om te genieten van de natuur en de gezelligheid. We willen zorgen dat het prettig is en blijft om 
te wonen, werken, leven en recreëren in Otterlo. Daarom zijn we gestart met het gebiedsproces Otterlo. 
Hiermee willen we de balans weer terugbrengen in het dorp en de omgeving. Dit doen we natuurlijk graag 
samen met u.  
 
In Otterlo spelen belangrijke thema’s: De natuur staat onder druk, er komen steeds meer toeristen en 
bezoekers het hele jaar door die een beroep doen op voorzieningen, verkeer naar en door het dorp heeft 
aandacht nodig en er is behoefte aan nieuwe woningen. Ondernemers, inwoners en wij als gemeente 
zien verschillende opgaven in Otterlo; zaken die móeten gebeuren om het dorp leefbaar te houden. De 
huidige situatie kan immers beter. Er zijn ook wensen en kansen; mogelijkheden waardoor Otterlo nog 
aantrekkelijker kan worden. Tegelijkertijd is de ruimte beperkt en niet alles mag of kan. Veel van de 
opgaven, wensen en kansen hangen met elkaar samen en kunnen we niet los van elkaar bekijken. In dit 
gebiedsproces kijken we samen met u, hoe we zoveel mogelijk van onze opgaven, wensen en kansen 
kunnen realiseren en combineren, binnen de ruimte die er is. Op de website 
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo kunt u meer lezen over het gebiedsproces.  
 
Gebiedsdialoog Otterlo 
We hebben al veel organisaties en ondernemers gesproken over wat er leeft in het dorp. Op dinsdag 14 
juni van 19.30 - 22.00 uur is de eerste gebiedsdialoog in het Dorpshuis. Tijdens deze avond gaan we 
graag met u in gesprek. We lichten verder toe wat het gebiedsproces is, hoe het verloopt en wanneer en 
op welke manier u kunt meepraten en meedoen. En we zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en wat u 
belangrijk vindt voor Otterlo. Als gemeente hebben we zelf geen uitgewerkte visie of plan opgesteld, we 
willen deze samen met u ontwikkelen. Na deze gebiedsdialoog volgen nog een aantal avonden.  
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Programma gebiedsdialoog Otterlo 
19.30 uur  Welkom door projectleider Linda Seitz 
19.35 uur    Toelichting op gebiedsproces Otterlo 

o Doel, thema’s en doorlooptijd   
o Welke informatie hebben we tot nu toe verzameld?  
o Wanneer en hoe kunt u meepraten en meedoen?  

20.25 uur  Korte pauze 
20.35 uur  Interactief gedeelte: Wat leeft er bij u, wat zijn uw wensen, wat vindt u belangrijk?  
21.40 uur  Samenvatting van wat er is opgehaald tijdens interactief deel en vervolg  
22.00 uur Einde van de avond  
 
Aanmelden  
U bent van harte welkom bij de bijeenkomst. We willen graag van tevoren weten hoeveel mensen 
aanwezig zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan via het aanmeldformulier op 
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo. U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 8 juni 2022. Kunt u niet 
aanwezig zijn tijdens de avond? Dan kunt u via het aanmeldformulier uw wensen, vragen en 
opmerkingen doorgeven. 
 
Heeft u geen internet? Bel dan met Manon Smeets. Dit kan via ons algemene nummer 140318, de 
medewerker van het Klantcontactcentrum verbindt u door.  
 
Meer informatie en vragen  
Op de website www.ede.nl/pgebiedsprocesotterlo vindt u informatie over het project. Heeft u andere 
vragen? Stuur dan een e-mail naar GPO@ede.nl of bel met Manon Smeets via telefoonnummer 14 0318. 
 
We zien en spreken u graag op 14 juni. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda Seitz 
Projectleider gebiedsproces Otterlo 
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