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Voorbeeld participatietraject omgevingsinitiatief

Participatieroute 1 is voor initiatieven met een weinig impact op de omgeving. 
We geven u een voorbeeld van de invulling van participatie bij zo’n initiatief.

Aanleiding
Mark Hendrix wil graag de 1e etage van zijn huis uitbouwen. Hiervoor heeft hij
een vergunning nodig van de gemeente. Als onderdeel van deze vergunningaan-
vraag moet hij beknopt aantonen hoe hij de omgeving heeft betrokken bij zijn 
project. Hij begint hiervoor met het invullen van het stappenplan. Hierdoor wordt 
het duidelijker waarover en hoe hij in gesprek wil met de buren. Het invullen van dit 
stappenplan kost hem een kwartier tijd.

Het contact met de omgeving
Mark Hendrix verwacht dat zijn uitbouw weinig impact heeft op de omgeving.
Wel kan hij zich goed voorstellen dat zijn directe buren vragen hebben over zijn 
plannen. Daarom besluit Mark Hendrix om een gesprek te organiseren met zijn di-
recte buren. Hij hoort graag of zij bepaalde vragen of zorgen hebben. Voorafgaand 
aan het gesprek heeft Mark de bouwtekening opgestuurd zodat zijn buren zich 
konden voorbereiden op de afspraak. 

Uit het gesprek met zijn buren blijkt het dat de buren het geen probleem vinden 
wanneer hij zijn 1e verdieping gaat uitbouwen. Wel geven ze aan zo min mogelijk 
overlast te willen hebben van de bouw. Hierover hebben ze een aantal vragen. Mark 
heeft de opmerkingen opgeschreven en zal dit ook doorgeven aan het bouwbedrijf. 
Het gesprek wordt erg gewaardeerd door de buren van Mark. 

De overige straatbewoners ontvangen een brief van Mark met daarin de plannen 
en dat zij voor vragen een mail kunnen sturen naar m.hendrix@gmail.nl. Zij zijn dus 
geïnformeerd over de plannen maar zijn niet gevraagd om een advies of mening.

Terugkoppeling aan de buurt en de gemeente
Mark Hendrix heeft een aantal vragen gekregen van omwonenden over de 
uitbouw. Deze vragen gingen over de bouwtijden en het mogelijke bouwafval. 
Mark heeft deze vragen per mail beantwoord en aangegeven dat er goede 
afspraken zijn gemaakt met het bouwbedrijf over de bouwtijden en het tijdig 
opruimen van bouwafval. Mark heeft daarbij ook toegezegd dat wanneer er 
nog vragen en klachten zijn tijdens de bouw, hij dit graag zo snel mogelijk 
hoort. Zodat er ook snel wat aan gedaan kan worden. 

Daarnaast heeft Mark Hendrix een participatielogboek ingevuld met daarin het 
overzicht hoe hij de buurt en directe buren heeft geïnformeerd. De uitkomsten 
hiervan heeft hij ook genoteerd in het logboek. Dit ingevulde logboek stuurt 
hij mee bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.
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Beste buurtbewoner,

Op donderdag 3 maart 2022 gaan wij starten met de uitbouw van de 1e etage van
onze woning. We verwachten dat het plaatsen van de uitbouw ongeveer 2 weken zal
duren.

Graag informeer ik je via deze brief over deze plannen en dat wij daarbij zo goed
mogelijk rekening houden met de mogelijke overlast die tijdens het bouwen zal
plaatsvinden. In overleg met het bouwbedrijf hebben we afgesproken dat er niet
voor 08:00 uur wordt gestart met de bouw. Daarnaast wordt al het afval in de
afvalcontainer gelegd waardoor de buurt geen last heeft van het bouwafval.

Mocht je tijdens het bouwen toch overlast ervaren of heb je een vraag over deze
uitbouw, mail/bel mij even of kom eens langs voor een kopje koffie.

Met vriendelijke groet,

Mark Hendrix
Tulpstraat 2
m.hendrix@gmail.com
06-89336617


