
 

Vragenlijst De Potten 
 

Beste bezoeker van De Potten, 

De gemeente wil het Pottengebied verbeteren. Via deze vragenlijst komen we graag te 

weten hoe jij over het gebied denkt. 

Met jouw hulp kan de gemeente een weloverwogen beslissing nemen over de toekomst van 

De Potten. Jouw inbreng doet er dus echt toe! 

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem en het invullen duurt circa 5 minuten. 

Mede namens de gebiedspartners (ondernemers, bewoners en belangenverenigingen) heel 

erg bedankt voor je tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Galema 

  

1. Personalia 
 

1. Wat is je leeftijd 

  10 – 19 jaar  

  20 – 29 jaar  

  30 – 39 jaar 

  40 – 49 jaar 

  50 – 59 jaar 

  60 – 69 jaar 

  70 jaar en ouder 

 

2. Woon je in de gemeente Súdwest-Fryslân? 

  Ja    Nee 

 

3. Waarom bezoek je De Potten? 

   Wandelen         Horeca   

   Strand/Zwemmen       Waterskibaan/Aquapark 

   Natuur         Zakelijk [voor werk en/of school] 

   Zeilen/varen        Anders, namelijk: 

   Vakantie 

 

4. Is dit de eerste keer dat je De Potten bezoekt? 

  Ja    Nee 



 

2. Stellingen 
 

1. Ik vind het groen en de natuurlijke uitstraling van De Potten belangrijk. 

Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

     
 

2. Ik vind de uitstraling van het gebied rommelig. 

Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 

     
 

3. Hoe kunnen we het gebied aantrekkelijker maken? 

   Organiseer activiteiten en bedrijvigheid ook buiten het hoogseizoen om.   

   Ontwikkel gebieden met ieder een eigen invulling, zoals een strandgebied, groene 

      zone, etc. 

   Creëer openheid voor meer uitzicht op het water en meer mogelijkheden om te  

      wandelen en te kanoën. 

   Stel heldere grenzen aan wat wel en niet mag. 

   Breng meer eenheid in de uitstraling van het gebied. 

   Zorg voor een goede bereikbaarheid van het gebied. 

   Niets 

4. Wat moet toegevoegd worden aan het gebied? 

   Losloopgebied voor honden    

   Fietsroute langs toegangsweg naar De Potten 

   Meer groen 

   Meer parkeren 

   Meer strand  

   Nieuwe activiteiten [bijvoorbeeld: klimbos] 

   Watertaxi van en naar Sneek 

   Elk weer-voorziening [bijvoorbeeld: overdekt zwembad/speelhal] 

   Meer horeca 

   Niets 

5. Wat kan verwijderd worden uit het gebied? 

   Wandelpaden        Waterskibaan 

   Strand         Camping 

   Naakstrand        Anders, namelijk: 

   Stacaravans        Niets 



 

 

6. Als ik aan De Potten denk, denk ik vooral aan: 

  Recreatiegebied 

  Wandelgebied 

  Gebied voor sportieve buitenactiviteiten  

  Voorzieningen voor binnenactiviteiten 

  Overnachtingsplek voor vakantie 

  Natuur 

  Anders, namelijk:  

 

7. Ik kom graag nog eens naar De Potten 

  Ja    Nee 

 

 


