
 
 

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 
Henry en Linda Beekman willen graag een nieuw huis laten bouwen 
op een braak liggend stuk land in het buitengebied van de 
gemeente. Hiervoor hebben zij een vergunning nodig. Deze moet 
worden aangevraagd bij de gemeente. Als onderdeel van de 
vergunningaanvraag moeten Henry en Linda aantonen hoe zij de 
omgeving hebben betrokken bij dit project. Hiervoor hebben zij 
samen het stappenplan ingevuld dat hoort bij route 1.  
 
In gesprek met de omgeving 
Henry en Linda verwachten dat de bouw van hun nieuwe huis 
weinig impact heeft op de omgeving. Er zijn geen direct 
omwonenden die hinder ervaren en ook wordt dit deel van het 
buitengebied weinig bezocht door wandelaars en fietsers. Ongeveer 
200 meter naast de plek waar het nieuwe huis komt wonen twee 
gezinnen. Henry en Linda kunnen zich voorstellen dat zij mogelijk 
wat vragen hebben over de plannen. Daarom worden zij betrokken 
bij dit project. 
 
Tijdens een gesprek aan de keukentafel komt naar voren dat de 
buren het leuk vinden dat zij in dezelfde straat komen te wonen. 
Omdat je de straat maar vanaf één kant in kunt rijden stellen de 
buren wel wat vragen over de bereikbaarheid tijdens de bouw van 
de woning. Deze vragen zijn genoteerd en worden op een later 
moment besproken met de aannemer.  

 
Terugkoppeling aan de buurt 
Een belangrijke stap bij participatie is de terugkoppeling. Na het 
gesprek met de buren heeft Henry gebeld met de aannemer en 
hem de vragen voorgelegd. Met de aannemer zijn goede afspraken 
gemaakt om de overlast tijdens de bouw zo veel mogelijk te 
beperken. Deze koppelt Henry ook terug aan de buren. 
 
De vragen van de buren gingen over de bereikbaarheid van de 
percelen verderop in de straat. Er is afgesproken dat het 
bouwverkeer niet aan de weg parkeert en dat de weg zo min 
mogelijk geblokkeerd wordt. Er wordt gewerkt tussen 08:00 en 
16:00. Bouwafval wordt netjes opgeruimd. Bij klachten kunnen de 
buren contact opnemen met de aannemer via een direct 
telefoonnummer dat is meegegeven in de mail. 
 
 



 
 

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.  
 
 
 
 

Beste buur, 

Maandag 18 april starten we met de bouw van onze gloednieuwe 

woning aan de Twekkelerweg. Dat betekent dat we buren worden. De 

planning is dat we over 5 maanden in ons nieuwe huis kunnen wonen.  

Mogelijk dat jullie hierover vragen hebben of dat jullie gewoon 

nieuwsgierig zijn naar wie er komen te wonen in de straat. Daarom 

nodigen wij jullie graag uit voor een kopje koffie op donderdagavond 

13 januari in ons huidige huis aan de Ovaalweg 12a. Dan vertellen we 

jullie meer over onze plannen en beantwoorden we graag al jullie 

vragen! 

Zien we jullie dan? Komt 13 januari niet uit of heb je vragen, bel dan 

gerust even! 

Groeten, 

Otto en Wieneke Oude Nijhuis 

Ovaalweg 12a 

06 - 89 63 36 98 

 

 


