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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
Nienke Scholten woont in een vrijstaand huis met aangebouwde garage. Ze wil 
graag haar eigen fysiopraktijk beginnen aan huis. Hiervoor wil zij de garage gebrui-
ken. Hiervoor heeft zij een omgevingsvergunning nodig. Als onderdeel van deze 
vergunningaanvraag moet zij beknopt aantonen hoe de omgeving is betrokken bij 
dit project. 

Het contact met de omgeving
Omwonenden gaan weinig merken van de functiewijziging van de garage. Nienke 
kan zich wel voorstellen dat overige buurtbewoners mogelijk hinder gaan ondervin-
den van bezoekers, die hun auto parkeren in de wijk. Daarom besluit Nienke een zelf 
gemaakte flyer bij haar buren te bezorgen. 

Via de groepsapp van de buurt en een flyer informeert Nienke haar buren over haar 
initiatief. Zij nodigt haar buren uit om volgende week zaterdagmiddag bij haar op 
bezoek te komen als zij vragen hebben over de plannen. Ook hoort ze graag of 
buurtbewoners mogelijke ideeën hebben om de potentiële verkeersdruk te beper-
ken. 

Uiteindelijk komen vier buurtbewoners een kopje koffie drinken bij Nienke. De bu-
ren horen graag om hoeveel bezoekers het gaat en tot hoe laat de fysiopraktijk van 
Nienke open is. Nienke geeft aan dat de praktijk doordeweeks open is van 08.00 tot 
20.00. In de weekenden en op feestdagen is de praktijk gesloten. Gemiddeld komt 
er 1 patiënt per 30 minuten. Dat komt neer op ongeveer 24 bezoekers per dag. De 
buren verwachten hier geen last van te hebben. Mocht er toch overlast ontstaan 
kunnen ze altijd contact opnemen met Nienke. Dat is met elkaar afgesproken. 

Terugkoppeling aan de buurt en de gemeente
Naar aanleiding van het gesprek met de buren heeft Nienke een extra flyer be-
zorgd bij alle buren. In de flyer staan de openingstijden,  het telefoonnummer 
en e-mailadres van Nienke. Bij eventuele overlast kunnen zij haar altijd bellen 
of mailen. 

Ook heeft Nienke Scholten het participatielogboek ingevuld. Hierin is uitge-
legd hoe de omgeving is betrokken en wat de uitkomsten zijn van het gesprek. 
Het ingevulde logboek stuurt Nienke mee bij haar aanvraag voor een omge-
vingsvergunning. 
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Beste buurtbewoner,

Graag informeer ik je via deze brief over mijn plan om mijn eigen fysiopraktijk te be-
ginnen in onze straat. De praktijk komt in onze garage. 

Mogelijk dat dit idee een aantal vragen bij je oproept zoals de potentiële verkeersdruk 
door de auto’s van mijn cliënten. Daarvoor nodig ik je graag uit om volgende week 
zaterdagmiddag (17 september) tussen 14.00 en 16.00 langs te komen voor een kopje 
koffie. Graag beantwoord ik dan al jouw vragen en vertel ik je met alle plezier meer 
over mijn fysiopraktijk.

Komt volgende week zaterdagmiddag niet uit of heb je alvast een vraag? Bel, app of 
mail mij dan even!

Met vriendelijke groet,

Nienke Scholten
nienkescholten@hotmail.com
06-88968911
Groenendaal 3


