
 
 

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 
Aan de rand van de gemeente bevindt zich een gebied dat veel 
fietsers aantrekt. Vincent Kuiper zou in dit gebied graag een 
camping willen starten. Vincent vindt het belangrijk dat mensen hun 
ideeën, wensen en eventuele bezwaren over zijn plan kunnen 
aangeven. Hiervoor vult Vincent het stappenplan voor route 2 in. 
Dit stappenplan beschrijft hoe hij met mensen uit de omgeving in 
gesprek gaat.   
 
In gesprek met de omgeving 
Omdat het gebied veel fietsers aantrekt, verwacht Vincent dat een 
aantal mensen wel iets gaat vinden van zijn initiatief. Om ervoor te 
zorgen dat eventuele bezwaren maar ook goede ideeën een plek 
krijgen in de plannen, nodigt hij verschillende mensen uit de 
omgeving uit mee te denken over zijn plannen.  
 
Daarom heeft Vincent in de lokale huis-aan-huis een artikel laten 
publiceren. Hierin informeert hij de lezers over de plannen om een 
camping te starten in het buitengebied. En hij vraagt de lezers om 
mee te denken over de inpassing van de camping in het gebied. 
Hiervoor nodigt hij lezers uit voor een informatieavond. Tijdens 
deze avond maakt Vincent duidelijk over welke onderwerpen 
mensen wél en niet kunnen meedenken. 
 
 

 
Een aantal deelnemers wordt ook uitgenodigd om op een later 
moment nogmaals samen met Vincent naar de inrichting van de 
camping te kijken. Met deze mensen wordt er gewerkt aan een 
ontwerpplan. Hiervoor plant Vincent een aantal vergaderingen.  
 
Terugkoppeling aan de omgeving 
Via een huis-aan-huisartikel nodigt Vincent geïnteresseerden uit 
voor een informatieavond. Tijdens deze avond presenteert hij zijn 
plannen. Er is tijdens die avond alleen nog ruimte om vragen te 
stellen. Het ontwerpplan van de camping, dat samen met een 
aantal geïnteresseerden is gemaakt, staat dan al vast.  
 
Contact met de gemeente 
De gemeente is actief benaderd door Vincent om aanwezig te zijn 
bij de informatieavonden. Zodat ook zij goed op de hoogte zijn van 
de projectplannen, de planning en hoe de omgeving is 
meegenomen.  
 
Participatielogboek 
Vincent heeft het participatielogboek bijgehouden tijdens de 
gesprekken met mensen uit de omgeving. Alle gesprekken, 
vergaderingen, georganiseerde informatieavonden en uitkomsten 
zijn opgenomen in het participatielogboek. Het logboek stuurt 
Vincent mee bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning.   
 



 
 

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.  
 
 
 
 

Op vakantie in eigen gemeente? Hoe leuk is dat! 
 
In het buitengebied van onze mooie gemeente komt een kleine 
camping. We wonen in een mooie gemeente met een prachtig 
buitengebied. Hier wil ik meer mensen van laten genieten.  
 
Graag vertel ik u meer over mijn plan om een camping te 
beginnen aan de Buitenweg tijdens een informatieavond in de 
kantine van de voetbalvereniging Den Ham. Deze 
informatieavond vindt plaats op donderdagavond 21 juli van 
19.00 tot 20.30. Graag zie ik u dan. Aanmelden is niet nodig.  
 
Als u nog vragen heeft ontvang ik graag een mail op 
v.kuiper@gmail.com.  
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