
Ik heb een plan!
Waar begin ik en hoe betrek ik anderen daarbij?

Vergunning
Om te bepalen of je voor jouw plan een vergunning 

nodig hebt, kun je terecht bij de gemeente 
Doetinchem of via www.omgevingsloket.nl.

Vergunning 
nodig?

Schrijf bij de aanvraag 
op wie je bij jouw plan 
hebt betrokken en wat 

je met hun inbreng 
hebt gedaan. 
Dit kan helpen!

Opmerkingen
Nadat je in gesprek bent gegaan, kun je jouw plan 
misschien aanpassen aan de hand van de reacties. 

Hierdoor wordt je plan beter en heb je veel minder kans 
op klachten en bezwaren achteraf.

Hoe kun je mensen betrekken? 
Mensen laten weten dat je een plan hebt.
Mensen laten meedenken over jouw plan.
Mensen laten meewerken aan jouw plan.

Mensen laten meebeslissen over jouw plan.

Checklist
Het betrekken van buren of andere betrokkenen bij 

jouw plan wordt in Doetinchem aangemoedigd. Dit noemen 
we participatie. Om je hierin te ondersteunen kun je gebruik 
maken van de checklist die bij deze handreiking hoort.

Denk dan 
na over:

Wie gaat hier iets van 
merken en wie kan mij 
misschien helpen mijn 

plan uit te voeren?

Je wilt bijvoorbeeld een festival organiseren, een 
boom kappen, een garage of een appartementen-

complex met zorgfunctie bouwen. Om je plan van 
de grond te krijgen is het belangrijk om te 

weten wie je er bij kunt, of zelfs 
móét betrekken.

Jouw plan kan gevolgen hebben voor een ander. Denk aan 

de schaduw die verdwijnt na het kappen van een boom, of 

het geluid van een festival. Bespreek dit met de betrokkenen. 

Gaat je plan over de leefbaarheid van een wijk of straat, dan 

is het goed te weten dat er in iedere wijk een wijknetwerk en 

wijkregisseur is waarmee je kunt overleggen. 

Zie www.wijkwerkdoetinchem.nl

Ook de gemeente werkt met deze handreiking en checklist als ze zelf plannen heeft.

Welkom!

Samenvatting handreiking participatie


