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1.1 Checklist participatieproces 

Hoe bepaal je in welke categorie jouw initiatief valt en welke participatie nodig is? Hiervoor 
heeft de gemeente een korte checklist opgesteld. Deze vind je op www.gemeentestein.nl/.... 
Hier vind je ook meer informatie over de te volgen stappen in het stappenplan (hoofdstuk 2). 

CHECKLIST PARTICIPATIEPROCES 
Onderdeel van Toolbox Participatiebeleid Gemeente Stein, 2021 

Vraag Antwoord 
1. Geef aan wat je wil gaan doen.

Maak een keuze uit onderstaande
categorieën.

Ik wil: 
a. Werkzaamheden in of om een woning
b. Werkzaamheden in of om een bedrijfsgebouw
c. Gebieds- of projectontwikkeling
d. Evenement organiseren

[Bij alle antwoorden door naar vraag 2] 
2. Heeft dit gevolgen voor anderen,

zoals buren of eigenaren van
naastgelegen grond?

Vul in: 
Ja of Nee  
[Indien ‘Ja’ dan door naar vraag 3.  
Indien ‘Nee’ dan toelichting over categorie 1] 

Uitkomst na antwoordkeuze ‘Nee’ (categorie 1, beknopt proces): 
”Jouw initiatief betreft een kleine ingreep waar jouw buren of eigenaren 
van naastgelegen grond geen of beperkte gevolgen van ondervinden. 
We adviseren je hen te informeren en het gesprek aan te gaan.  
Ga naar www.gemeentestein.nl voor meer informatie en tips. Mocht je 
vragen hebben aan de gemeente, neem dan contact op met 046-435 93 
93. Je wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.”

3. Heeft dit, naast je directe buren, ook
gevolgen voor andere omwonenden
en/of andere belanghebbende
partijen?

Ja of Nee  
[Indien ‘Nee’ dan toelichting over categorie 1 Beknopt proces en 
vervolgstappen. Indien ‘Ja’ dan advies over categorie 2 Uitgebreid 
proces en vervolgstappen.] 

Uitkomst na antwoord ‘Nee’ (categorie 1, beknopt proces): 
“Jouw initiatief heeft gevolgen voor buren en/of eigenaren van 
naastgelegen grond. Ga tijdig met hen hierover in gesprek. Bespreek 
wat je wil gaan doen, hoeveel tijd werkzaamheden in beslag nemen en 
wat ze er vermoedelijk van merken.  
Win vooraf informatie in bij de gemeente via de intaketafel.  
Ga naar www.gemeentestein.nl voor meer informatie en tips. Mocht je 
vragen hebben aan de gemeente, neem dan contact op met 046-435 93 
93. Je wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.”

Uitkomst na antwoord ‘Ja’ (categorie 2, uitgebreid proces): 
“Jouw initiatief heeft gevolgen voor buren, andere omwonenden, en/of 
belanghebbenden partijen. Daarom wordt er nu meer van jou verwacht. 
Breng partijen en gevolgen in beeld en ga tijdig met hen in gesprek over 
je initiatief.  
Win vooraf informatie in bij de gemeente via de intaketafel.  
Ga naar www.gemeentestein.nl voor meer informatie en tips. Mocht je 
vragen hebben aan de gemeente, neem dan contact op met 046-435 93 
93. Je wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.”

http://www.gemeentestein.nl/
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