
 

  

 
 

 

 
 

 

Ja. Uw plan heeft mogelijk gevolgen voor andere mensen in uw straat. U heeft een initiatief met een zeer beperkte impact 
op de omgeving. Het gaat om een klein bouwplan in en om het huis, zoals een dakkapel, een nieuwe schuur of het kappen 
van een boom. Overleg daarom met de mensen in uw omgeving. Zoals de buren. Deze brochure helpt u daarbij. ç

Niveau 1 Brochure zeer beperkte impact 

Ik heb een (ver)bouwplan. Betrek ik mijn omgeving?  
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Stap 1
Bedenk wat uw plan betekent 
voor anderen in uw omgeving

Doe dit vóórdat u een vergunning aanvraagt of een 
melding doet. Stel de vragen:
• Wat ga ik doen of maken? 
• Wat merken anderen daarvan?
• Wie merken er iets van? 
• Wanneer ga ik het plan uitvoeren?

Ga in gesprek met de betrokkenen in uw straat, wijk of 
dorp over de antwoorden op deze vragen. 



De omgeving betrekken doet u:
• Bij alle plannen die invloed hebben op de 

omgeving;
• Vóórdat u met uw plan begint;
• Met alle mensen die iets van uw plan merken;
• Door betrokkenen zoveel mogelijk laten 

meebeslissen. 

ç

Stap 2
Hoe betrekt u uw omgeving?

Betrek uw omgeving bij uw plan. 
Geef aan of u laat 
• weten dat u een plan heeft of
• meedenken over uw plan of
• meewerken aan uw plan of
• meebeslissen over uw plan.

Hoe kunt u het beste overleggen met de omgeving? 
Bekijk onze tips.

Stap 3
Uw plan met de buren 
besproken? Dan kunt u een 
aanvraag indienen

Heeft u:
• de ideeën van uw omgeving gehoord? 
• eventueel uw plan aangepast? 
• dit uw buren of andere betrokkenen laten weten? 

Dien dan uw aanvraag in. Let er bij het indienen op dat:
• Controleer of u een vergunning nodig heeft.  

Dat kan op www.omgevingsloket.nl;
• Vergunning nodig? Vraag deze aan via onze 

website: Direct regelen - Gemeente Alkmaar.
 · Geef bij de aanvraag aan of u de omgeving 

heeft betrokken; 
 · En wat u met hun reacties heeft gedaan.

https://www.omgevingsloket.nl
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/


Welke buren betrekt u?
Betrek alle mensen die iets merken van uw plan, 
bijvoorbeeld:
• Buren naast u;
• Buren tegenover u;
• Buren achter u;
• Ook de buren verderop in de straat.

Wanneer betrekt u de buren?
Meld uw plan zo vroeg mogelijk bij uw omgeving.  
Zo zorgt u ervoor dat de omgeving:
• nog kan meedenken; 
• zich betrokken voelt.

Waarom betrekt u uw buren?
• Hun opmerkingen en ideeën kunnen het plan beter 

maken.
• Zij merken bijvoorbeeld dat er door het plan minder 

parkeerplekken komen;
• De weg is geblokkeerd tijdens werkzaamheden.

Hoe betrekt u de buren? 
U kunt op verschillende manieren het gesprek aangaan 
met de omgeving:
• Ga op bezoek bij de buren;
• Ga langs de deuren;
• Nodig hen uit bij u thuis.
Met tekeningen, uitleg, foto’s of een presentatie laat u 
zien wat u van plan bent.

Stap 2: Tips

Betrekken van uw omgeving? 
Wij geven u inspiratie. 

Haalt u liever reacties op via een  
informatiebrief?
• Maak een informatiebrief over uw plan en verspreid 

deze in de straat, wijk of dorp;
• Voeg eventueel de tekening toe van uw plan;
• Voeg een antwoordkaart toe. Zo geeft u de  

ontvanger de kans te reageren; 
• Zorg ervoor dat uw adres op de antwoordkaart 

staat.  

Terug naar stap 2
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Hoe kunt u digitaal laten meepraten?
• Via een webpagina: bijvoorbeeld uw architect kan 

het plan laten zien op zijn website;
• Via een digitaal reactieformulier of een e-mailadres 

kunnen mensen op het plan reageren;
• Of laat mensen reageren via een telefoonnummer of 

op een persoonlijk adres;
• Let erop dat u achteraf vertelt wat u met de reacties 

heeft gedaan. 
Digitaal meepraten kan in combinatie met een bezoek 
aan de buren.

Hebben uw plannen invloed op een grote 
groep mensen?
Organiseer dan een inloopavond. Let er op dat u tijdens 
de avond:
• In gesprek gaat met de aanwezigen;
• De tekeningen van uw plan ophangt;
• Mogelijk ook de architect een presentatie laat 

geven;
• De mogelijkheid biedt om een reactie achter te 

laten;
• Alle namen (e-mail)adressen en telefoonnummers 

noteert van aanwezigen.

Zorg ervoor dat u na de inloopavond alle aanwezigen 
een bericht stuurt. Met: 
• Wat u met de informatie heeft gedaan
• Wat u heeft aangepast

Waar organiseert u een inloopavond? Dit kan bijvoor-
beeld in:
• Het buurthuis;
• Een sportkantine;
• Een kerk;
• Een zaal;
• Het dorpscafé.

Iedere wijk heeft een gebiedsregisseur 
Gaat uw plan over de leefbaarheid in een wijk, dorp of 
straat? Overleg met de gebiedsregisseur. Vind meer 
informatie via: www.alkmaar.nl/gebieden.

Benut de locatie voor informatie 
Gaat u een bestaand pand verbouwen? Heeft uw pand 
een etalage? U kunt hier tekeningen ophangen. Geef de 
mogelijkheid om ter plaatse een reactie te geven:
• Zorg ervoor dat de omgeving weet dat de tekenin-

gen er hangen;
• Doe dit bijvoorbeeld met een huis-aan-huisbrief of 

digitale nieuwsbrief;
• Vermeld op de tekeningen een adres, telefoon-

nummer of e-mailadres;
• Let erop dat u achteraf vertelt wat u met de reacties 

heeft gedaan. 

Terug naar stap 2
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https://www.alkmaar.nl/gebieden
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