
 
 

Voorbeeld participatietraject  
Route 2 

 
Participatieroute 2 is voor initiatieven met enige impact op 
de directe omgeving. We geven je een voorbeeld van de 
invulling van participatie uit route 2. 
 
Aanleiding 

Een aantal hondeneigenaren uit de wijk willen graag een hondenspeelveld 
aanleggen. Op dit moment zijn er geen plekken in het dorp waar honden 

los mogen lopen. Ook hebben veel omwonenden last van hondenpoep. 

Gerda de Lange heeft aangegeven het voortouw te nemen om een 
hondenspeelveld aan te leggen.  

 
In de wijk ligt een stuk gras waar af en toe kinderen voetballen. Dit is 

volgens de hondeneigenaren uit de buurt de meest geschikte plek. Echter 

zijn de direct omwonenden en buurtkinderen minder enthousiast over de 
aangewezen plek. Gerda heeft samen met haar buurvrouw de 

Participatiescan doorlopen en komt uit bij route 2.  
 

Gerda verwacht dat er mogelijk wat overlast ontstaat voor buurtgenoten 
die direct aan het grasveldje wonen. Ook de kinderen die er nu voetballen 

moeten naar een andere locatie in de wijk om te kunnen voetballen. Graag 

gaat Gerda hierover in gesprek met mensen uit de omgeving. Ook nodigt 
ze andere buurtgenoten en hondeigenaren uit om mee te denken over de 

invulling van het hondenspeelveldje.  
 

In gesprek met de omgeving 

Om betrokken inwoners en hondeneigenaren te betrekken bij de 
ontwikkeling van het hondenspeelveldje zetten ze een vragenlijst uit in de 

buurt. De vragenlijst is ook online in te vullen. De vragenlijst gaat over hoe 
groot het speelveldje zou moeten zijn en welke voorzieningen er moeten 

worden getroffen voor de honden en hun baasjes. Gerda zou graag zien 

dat het hondenspeelveld niet alleen als hondenspeelveld wordt gezien 
maar ook als sociale ontmoetingsplaats voor de buurt.  

 

Voor de direct omwonenden, de spelende kinderen en hun ouders wordt 
een buurtavond georganiseerd. Tijdens deze avond leggen Gerda en haar 

buurvrouw de plannen uit. Ook vragen ze alle aanwezigen om mee te 
denken over de inrichting van het hondenspeelveld en spelregels. De 

omwonenden, de spelende kinderen en hun ouders vinden het fijn dat ze 

mee mogen denken over het hondenspeelveld en dat al hun vragen 
worden beantwoord. Zo zijn er veel vragen over de mogelijke geur- en 

geluidsoverlast. Ook zijn sommige kinderen boos over het ontnemen van 
hun voetbalveld. 

 
Gerda en haar buurvrouw leggen uit dat er spelregels worden opgesteld 

om overlast te voorkomen zoals verboden voor hangjongeren en verplicht 

hondenpoep opruimen. Daarnaast wordt er een hek om het veld heen 
gezet om te voorkomen dat honden eruit kunnen springen. Voor de 

voetballende kinderen wordt er samen met hun ouders gekeken naar de 
mogelijkheden voor de aanleg van een voetbalveldje aan de andere kant 

van het dorp. Hiervoor wordt in de toekomst een nieuw participatieproces 

opgestart. 
 

Terugkoppeling aan de omgeving 
Op basis van alle gesprekken met de omgeving en uitkomsten van de 

vragenlijst is het definitieve ontwerp vastgesteld met bijbehorende 
spelregels. Deze zijn gedeeld met de buurt via een flyer.  

 

Contact met de gemeente 
De gemeente is door Gerda geïnformeerd over de plannen en actief op de 

hoogte gehouden van de voortgang van het participatieproces met de 
omgeving.  

 

Participatielogboek 
Alle activiteiten die Gerda samen met haar buurvrouw heeft ondernomen 

zijn opgeschreven in het participatielogboek. Het logboek wordt door 
Gerda meegestuurd bij het voorstel dat bij de gemeente wordt ingediend.  



 
 

Voorbeeld oproep participatie  
Route 2 

 
Participatieroute 2 is voor initiatieven met enige impact op 
de directe omgeving. We geven je een voorbeeld van  
hoe je jouw omgeving kunt uitnodigen voor een gesprek 
over jouw initiatief.  
 
 Beste <naam aanwonenden>, 

 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben we veel hondeneigenaren in de 
buurt maar helaas nog geen goede plek om onze viervoeters uit te 
laten. Hierdoor komt het helaas wel eens voor dat u hondenpoep 
vindt op de stoep of in het parkje.  
 
Daarom wil ik graag samen met mijn buurvrouw een 
hondenspeelveld laten aanleggen op het grasveldje aan de 
Parklaan. Hiermee creëren we niet alleen een fijne plek voor de 
honden uit de buurt maar voorkomen we ook dat honden poepen 
op plekken waar dat niet hoort.  
 
Het grasveld aan de Parklaan is een uitstekende plek hiervoor. 
Maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat u hier vragen over 
heeft of bezwaar tegen hebt. Daarom nodigen wij u graag uit voor 
een buurtavond waar we meer vertellen over onze plannen en hoe 
wij de buurt nog prettiger maken voor zowel u, wij als baasjes en 
onze honden.  
 
De buurtavond vindt plaats op 10 december van 19.00 tot 20.00 in 
ons buurtgebouw. Hopelijk zien we u dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerda de Lange en José Bos 
Parklaan 33 
06-33668521 
h.oosterveld80@gmail.com 
 
 


