
Participatielogboek
Betrek buren en andere belanghebbenden bij uw plannen

Betrek uw buren en andere belanghebbenden bij uw plannen.
U neemt een initiatief met invloed op de omgeving. U heeft daarover buren en/of andere belanghebbenden geïnformeerd. Daarbij heeft u hen mogelijk kans 
gegeven vragen te stellen, mee te denken of zelfs mee te beslissen. Met deze vorm van participatie werkt u aan begrip in uw omgeving. Ook kunt u hiermee 
uw initiatief verbeteren, doordat u bijvoorbeeld ideeën en suggesties verwerkt in uw plannen. Zo werkt u aan goede onderlingen verhoudingen en een beter 
omgevingsinitiatief!

Laat ons weten hoe u de participatie hebt ingevuld.
Door het invullen van dit participatielogboek maakt u een overzicht van de manier waarop u buren en/of andere belanghebbenden hebt betrokken. Ook 
kunt u in het logboek kwijt wat het resultaat hiervan geweest is. Invullen van dit logboek is eenvoudig. Dit logboek voegt u toe bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning.

Werking participatielogboek.
In dit participatielogboek geeft u aan wat uw initiatief is, hoe u buren en/of anderen heeft betrokken. Ook geeft u aan wat het resultaat daarvan geweest is. Het 
gaat daarbij om de hoofdlijn, dus geef in steekwoorden of korte zinnen aan: wat u gedaan heeft, wie u betrokken heeft en wat het resultaat was. Wanneer u in 
verband hiermee documenten als informatief of gespreksverslag heeft gemaakt, voeg die dan ook toe bij het doen van de aanvraag. Per activiteit die u heeft on-
dernomen vult u opnieuw het logboek in. Zo onstaat er een zo volledig mogelijk beeld van de participatie met de omgeving.

Alvast bedankt voor het invullen!

Noteer hieronder uw persoonsgegevens:

Uw naam:
Uw adres:

Postcode & plaats:
Datum van invullen:

Noteer hieronder de gegevens van uw omgevingsinitiatief*

Adres:
Postcode & plaats:

* vul alleen in wanneer het adres van uw omgevingsinitiatief 
anders is dan van uw eigen adres dat u heeft ingevuld.

Participatielogboek omgevingsinitiatieven



Hier geeft u de samenvatting van uw participatie-activiteit
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1 Datum van de activiteit

2 Met wie: beschrijf wie u heeft betrokken
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Hier geeft u de samenvatting van uw participatie-activiteit
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3 Hoe: wat heeft u gedaan om uw omgeving te betrekken

4 Mate van participatie: meeweten, meedenken, meewerken, meebeslissen



Hier geeft u de samenvatting van uw participatie-activiteit
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5 Uitkomst: geef kort inzicht in de gehoorde vragen en bezwaren



Hier geeft u de samenvatting van uw participatie-activiteit
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6 Invloed op uw initiatief: geef aan wat u met de uitkomsten heeft gedaan
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