WERKWIJZE
KLEIN PLAN
Ga in gesprek met je omgeving

" Wij willen
een
dakkapel
plaatsen"

Hier vind je de stappen die je moet zetten bij
een klein plan. Zoals een dakkapel.

Bepaal je omgeving: met wie moet ik gaan praten?
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Bepaal hoe je het gesprek aan gaat. Dit kan bijvoorbeeld door
langs te gaan of door een brief/mail te sturen.
Persoonlijk contact vindt men meestal prettiger.

Keuze: Wel/niet aanpassen plan.
Het kan zijn dat je je plan aanpast
door het gesprek met je omgeving.
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Indienen aanvraag:
Hierin geef je aan of je een gesprek met de omgeving hebt
gehad of niet. Als je wel een gesprek hebt gehad, dan geef
je aan wat dit opleverde.
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Besluit gemeente op je aanvraag:
Wij kijken daarbij ook of je met je omgeving gepraat hebt en
wat daar uit is gekomen.

Heb je vragen of kom je er niet helemaal uit?
Wij helpen je graag. Neem contact op via
omgevingsvergunning@drimmelen.nl
of bel naar 14 0162.
Vind meer informatie in de toolkit op
www.drimmelen.nl/omgevingsgesprek

WERKWIJZE
MIDDEL PLAN
Ga in gesprek met je omgeving

" Wij gaan/laten
een woning
bouwen"

Hier vind je de stappen die je moet
zetten bij een middel plan.
Bijvoorbeeld het bouwen en/of slopen van een woning.

Bepaal je omgeving: met wie moet ik gaan praten?
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Bepaal hoe je het gesprek aangaat. Bij een middel plan kan dit met een
folder/flyer of een keukentafelgesprek. Een gesprek is persoonlijker en
vindt men vaak prettiger. Kies je voor een folder of flyer, vraag dan ook
of ze willen reageren. Als veel mensen niet reageren, is het misschien
slim om nog langs de deur te gaan.

Maak een verslag van alle reacties.
Dit is bij een middelgroot plan zinvol.
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Stuur het verslag naar iedereen waarmee je gesproken hebt rond voor
akkoord. Met akkoord bedoelen we niet dat men het eens moet zijn met
je plan, maar dat men het eens is met hoe jij de reacties op papier hebt
gezet.

Keuze: Wel/niet aanpassen plan.
Het kan zijn dat je je plan aanpast door het gesprek met je omgeving.
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Indienen aanvraag:
Hierin geef je aan of je een gesprek met je omgeving hebt gehad of niet.
Als je wel een gesprek hebt gehad, geef je aan met wie en hoe je het
gesprek hebt gevoerd. Je voegt dan het verslag als bijlage bij je
aanvraag.
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Besluit gemeente op je aanvraag:
Wij kijken daarbij ook of je met je omgeving gepraat hebt en wat daar uit
is gekomen.
Heb je vragen of kom je er niet helemaal uit? Wij helpen je graag. Neem
contact op via omgevingsvergunning@drimmelen.nl
of bel naar 14 0162.
Vind meer informatie in de toolkit op www.drimmelen.nl/omgevingsgesprek

WERKWIJZE
GROOT PLAN
Ga in gesprek met je omgeving

Van een kerk naar
een restaurant.

Hier vind je de stappen die je moet zetten bij een groot
plan. Bijvoorbeeld een functiewijziging.
Neem contact op met de gemeente.
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Bepaal je omgeving: met wie moet ik gaan praten?

Bepaal hoe je het gesprek aangaat. Bij grote plannen zijn een
bijeenkomst, een keukentafelgesprek
of een rondje op het erf goede vormen.
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Maak een verslag. Dit is bij een groot plan belangrijk.

Stuur het verslag naar iedereen waarmee je gesproken hebt rond voor
akkoord. Met akkoord bedoelen we niet dat men het eens moet zijn met je
plan, maar dat men het eens is met hoe jij de reacties op papier hebt gezet.
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Keuze: Wel/niet aanpassen plan.
Het kan zijn dat je je plan aanpast door het gesprek met je omgeving.

Indienen aanvraag:
Hierin geef je aan of je een gesprek met je omgeving hebt gehad of niet.
Als je wel een gesprek hebt gehad, geef je aan met wie en hoe je het
gesprek hebt gevoerd. Je voegt dan het verslag als bijlage bij je aanvraag.
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Besluit gemeente op je aanvraag:
Wij kijken daarbij ook of je met je omgeving gepraat hebt en wat daar uit
is gekomen.
Heb je vragen of kom je er niet helemaal uit? Wij helpen je graag.
Neem contact op via omgevingsvergunning@drimmelen.nl
of bel naar 14 0162.
Vind meer informatie in de toolkit op www.drimmelen.nl/omgevingsgesprek

