
 
 

Voorbeeld participatietraject  
Route 1 

 
Participatieroute 1 is voor initiatieven met weinig impact op 
de directe omgeving. We geven je een voorbeeld van de 
invulling van participatie uit route 1. 
 
Aanleiding 
Matthijs Leferink gaat aan de slag als massage- en fysiotherapeut. 
Dit gaat hij doen vanuit zijn eigen praktijk in de uitbouw van zijn 
woning. Matthijs heeft een vrijstaand huis in een drukke woonwijk. 
Voor het starten van een aan huis gebonden bedrijf heeft Matthijs 
een vergunning nodig die hij moet aanvragen bij de gemeente. Een 
onderdeel van de vergunningaanvraag is het aantonen van hoe 
Matthijs zijn omgeving heeft betrokken bij dit initiatief. Zijn initiatief 
valt binnen route 1.  
 
In gesprek met de omgeving 
Matthijs heeft via de Participatiescan aangegeven dat hij verwacht 
dat omwonenden weinig zullen merken van zijn praktijk. De enige 
hinder die hij zich kan voorstellen is het toenemende aantal 
parkerende auto’s in de straat. Omdat Matthijs graag een goede 
relatie behoudt met zijn buurt besluit hij zijn buren te informeren 
over zijn plannen en nodigt hen uit voor een kopje koffie bij hem 
thuis. 
 
Matthijs kiest ervoor om zijn buren uit te nodigen via Whatsapp. De 
buurt heeft een groepsapp waar buren elkaar informeren en met 
elkaar praten over ontwikkelingen in de buurt. Een ideaal kanaal 
voor Matthijs. Acht buurtgenoten besluiten in te gaan op de 
uitnodiging van Matthijs. Ze vinden het een leuk idee en hebben, 

zoals verwacht, alleen vragen over de toenemende parkeerdruk in 
de straat en openingstijden van de praktijk.  
 
Matthijs geeft aan dat de praktijk alleen doordeweeks open is van 
07.30 tot 20.30. Gemiddeld komt er één patiënt per 45 minuten. 
Dat betekent dat er amper sprake is van toenemende parkeerdruk. 
Er komen maximaal 17 cliënten per dag. Ook worden er afspraken 
gemaakt over het plaatsen van gedeelde scooters en fietsers die 
steeds populairder worden. Die mogen door de cliënten niet 
willekeurig op de stoep worden gezet maar netjes op de oprit van 
Matthijs. Matthijs zal dit bespreken met zijn cliënten.   
 
Terugkoppeling aan de buurt 
Een belangrijke stap bij participatie is de terugkoppeling. Na het 
gesprek met de buren heeft Matthijs alle gemaakte afspraken 
samengevat en gedeeld in de groepsapp van de buurt. Zo weten 
ook de buurgenoten die niet aanwezig waren wat er is besproken. 
Ook geeft Matthijs aan dat wanneer er nog vragen zijn of als men 
overlast ervaart, hij per telefoon goed te bereiken is. 
 
 



 
 

Voorbeeld brief participatie  
Route 1 

 
Participatieroute 1 is voor initiatieven met weinig impact op 
de directe omgeving. We geven je een voorbeeld van  
hoe je jouw omgeving kunt uitnodigen voor een gesprek 
over jouw initiatief.  
 
 
 
 

Hoi allemaal! 
 
Vanaf 1 juni ga ik voor mezelf beginnen als massage- en 
fysiotherapeut. Dit ga ik vanuit huis doen.  
 
Een spannende en leuke stap die mogelijk ook wat vragen bij 
jullie oproept. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat jullie meer 
willen weten over mijn openingstijden, waar mijn cliënten gaan 
parkeren, etc. Daarom nodig ik jullie graag uit voor een kopje 
koffie volgende week zaterdagmiddag tussen 13.00u en 14.00u.  
Dan vertel ik jullie graag meer over mijn praktijk en beantwoord 
ik alle vragen die jullie mogelijk hebben. 
 
Lukt het niet om volgende zaterdag langs te komen of heb je 
alvast een vraag? Bel, app of mail mij dan even. 
 
Groeten, 
 
Matthijs Leferink  
Matthijs.leferink@hotmail.com 
J.H. Popmeijerstraat 8 
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