
PARTICIPATIEKAART
Participatie stap 2: breng de omgeving in kaart
U heeft een plan. U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of bomen 
kappen. Of misschien woningen bouwen of een zonneveld aanleggen. Betrek dan in een vroeg 
stadium iedereen die met uw plan te maken krijgt. 

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke belanghebbenden of stakeholders. En hoe zij te maken kunnen 
krijgen met uw plan. Een handig hulpmiddel om de omgeving in kaart te brengen. Zo kunt u bepalen met wie u in 
gesprek moet gaan.

BELANGHEBBENDE MOGELIJKE BETROKKENHEID

Buren (links, rechts, achter, voor) z�verandering in uitzicht en/of licht
  z�verandering in geluid (denk aan een warmtepomp  

   of dieren)
  z�bereikbaarheid (bijvoorbeeld tijdelijk of 
    permanent minder goed bereikbaar, maar ook  

   kansen zoals mogelijkheid voor achterom)
  z�kansen voor samenwerking (bijvoorbeeld samen  

   twee schuren tegen elkaar aan bouwen)

Mensen in de straat z�verandering in uitzicht en/of licht
  z�bereikbaarheid 
  z�overlast door geluid en stof tijdens de bouw

Woningcorporatie z�als eigenaar van huurwoningen in de buurt

Gemeente z�bestemmingsplanwijziging
  z�afwegen van verschillende belangen

Wijk- of dorpsraad z�als vertegenwoordiger van de buurt, wijk of dorp  
   (handig centraal aanspreekpunt bij plan dat veel  
   mensen aangaat)

Scholen z�bereikbaarheid/veiligheid tijdens uitvoering van 
    het plan

Winkels z�bereikbaarheid/parkeermogelijkheden (denk ook  
   aan het voorkomen van hinder tijdens 

    piekmomenten rondom feestdagen)

Kantoren/bedrijven z�bereikbaarheid en parkeergelegenheid
  z�geluidshinder tijdens kantooruren

Ondernemersvereniging z�als vertegenwoordiger van meerdere winkels of  
   bedrijven

Agrarische bedrijven z�verandering in de omgeving
  z�hinder tijdens de uitvoering

Vuilnisophaaldienst z�bereikbaarheid van de straat tijdens de uitvoering

Hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) z�bereikbaarheid van straat en omgeving tijdens de  
   uitvoering (check of de straat deel uitmaakt van  
   belangrijke aanrijroutes)

  z�snelle aanwezigheid gewenst (bij een plan met  
   grote risico’s)

Natuurorganisaties z�inrichting van het gebied (denk aan kansen voor  
   extra groen, bepaalde soorten planten)

  z�verstoring van dieren en planten tijdens uitvoering  
   of daarna

Waterschap z�aanpassing waterhuishouding
 z�werkzaamheden op of bij dijk/waterkering

Meer informatie over het stappenplan voor participatie: www.brummen.nl/omgevingswet


