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Participatieplan 

 
 
Aanleiding omgevingsdialoog 
Het adres van het onderhavig initiatief betreft Oudestraat 82-84 Sprang Capelle. De locatie ligt aan de voet van 
de molen Dye Sprancke. OTENTIQ heeft deze gronden aangekocht en gaat met sloop-nieuwbouw 8 bungalows 
voor de koopsector ontwikkelen en bouwen op deze prachtlocatie. 
 
Gemeente Waalwijk en initiatiefnemer zijn het eens over de projectprincipes. Om het project mogelijk te maken 
is, kortweg, een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk en wordt er een zogenaamd uitwer-
kingsplan opgesteld.  
 
Doelstelling omgevingsdialoog 
Onderdeel van deze procedure is de omgevingsdialoog. Deze dialoog heeft tot doel het project een ‘zachte 
landing’ te geven in de omgeving. De dialoog wordt zorgvuldig opgezet door ons om de omgeving en andere 
stakeholders goed te informeren en mee te laten denken over het project. Denk hierbij aan de planopzet, doel-
groep of inrichting openbaar gebied.  
 
Procesuitwerking omgevingsdialoog 
Onderstaand de procesaanpak van de omgevingsdialoog voor dit project. Hieruit is ook op te maken in welk 
tijdsbestek de dialoog kán plaatsvinden; we weten vooraf niet wat de belangstelling is vanuit de omgeving om 
mee te dialogen over dit project. Deze kan strekken van informatiebrief tot aan gesprekken aan de keukentafel, 
maar dat blijkt uit de volgende stappen. 
 
1. Informatiebrief + uitnodiging: 
Deze brief geeft met een aantal ontwerpen uitleg over de projectprincipes. Denk hierbij aan het groen, de wo-
ningtypes, parkeren, uitleg over de molenbiotoop. In de brief zijn ook beelden opgenomen en een schets van 
de inrichting van het plangebied. Uiteraard staan onze contactgegevens in de brief opgenomen zodat buurtbe-
woners per telefoon of email contact op kunnen nemen met ons.  
 
De informatiebrief posten wij in een verzorgingsgebied rondom het project, zie bijlage. De contour wordt bepaald 
in samenspraak met de gemeente. Deze contour kan door voortschrijdend inzicht uitgebreid worden tijdens de 
postronde. 
 
Met deze brief worden de buurtbewoners ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Deze organiseert 
initiatiefnemer circa 2-3 weken na het posten van de brieven.  
 
2. Publicatie uitnodiging: 
Om zeker te zijn val voldoende ‘bereik’ wordt er in de lokale krant de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst 
gepubliceerd. Het moment van publicatie wordt afgestemd met de postronde van de brieven. De publicatie zal 
ook 2-3 weken vóór de informatiebijeenkomst plaatsvinden. 
 
3. Telefoon/email/digitaal overleg: 
Buurtbewoners kunnen per email of telefonisch vragen stellen en/of verbetersuggesties overbrengen aan ons. 
Wij nemen deze punten op in een notitie Omgevingsdialoog en bespreken deze met gemeente. Buurtbewoners 
krijgen daarna terugkoppeling over hun vragen en/of verbetersuggesties van ons. 
 
4. Informatiebijeenkomst: 
Indien de vragen niet per email of telefonisch afgehandeld kunnen worden óf buurtbewoners hebben meer 
behoefte aan overleg, dan kunnen buurtbewoners zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Via de publi-
catie in de lokale krant kunnen andere geïnteresseerden zich aanmelden voor de bijeenkomst. 

Project:   nieuwbouw bungalows Oudestraat Sprang Capelle 
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De opzet van de bijeenkomst wordt afgestemd op het aantal deelnemers en wordt is samenspraak met ge-
meente bepaald. We kunnen een presentatie houden, maar bijvoorbeeld ook een concept met ‘kraampjes’ met 
een 1-op-1 benadering.  
 
Onafhankelijk van het concept wordt met beelden uitleg gegeven door een lid van het ontwikkelingsteam aan 
deelnemers. 
 
5. Verslaglegging  
Vragen en verbetersuggesties van deelnemers uit de informatiebijeenkomst worden opgenomen in de notitie 
Omgevingsdialoog en gedeeld met gemeente. Deelnemers krijgen ook 2 weken de tijd ná de bijeenkomst tijd 
om deze uit over te brengen aan ons. Dit kan schriftelijk (email/brief) of mondeling (keukentafel). 
 
6. Reactie vragen en verbetersuggesties: 
Antwoorden op vragen en verbetersuggesties worden onderzocht door het ontwerpteam van initiatiefnemer. 
Initiatiefnemer zal middels een toelichting de antwoorden (anoniem) delen met deelnemers. 
 
7. Vervolggesprekken of -presentatie: 
Mochten er na deze momenten nog steeds vragen of onduidelijkheden zijn voor deelnemers, dan maakt initia-
tiefnemer een vervolgafspraak(en) met deelnemers. Desgewenst zal initiatiefnemer nogmaals een informatie-
bijeenkomst beleggen om de antwoorden/reactie op vragen en verbetersuggesties te bespreken. 
 
Planning  
Onderstaand de planning van de omgevingsdialoog voor dit project. 
 

Actie Actiehouder  Weeknummer  
Opstellen procesaanpak dialoog Initiatiefnemer  29-30, juli 
Bepalen spec’s informatiebijeenkomst Initiatiefnemer + gemeente Ntb 
Opstellen infobrief + uitnodiging Initiatiefnemer  Wk 38, sept (afh besluit college) 
Posten brief conform contour Initiatiefnemer Wk 39, sept (afh besluit college) 
Advertentie lokale krant Gemeente Wk 39, sept (afh besluit college) 
Informatiebijeenkomst houden (4) Initiatiefnemer + gemeente Wk 42, okt (+ reactietermijn wk 44) 
Opstellen verslag Omgevingsdialoog (5) Initiatiefnemer Wk 43, okt 
Reactie vragen en verbetersuggesties Initiatiefnemer Wk 43-45., okt/nov 
Indien nodig: vervolggesprekken omgeving Initiatiefnemer > wk 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

• Informatiebrief + uitnodiging (NOG OP TE MAKEN) 
• Contour verzorgingsgebied informatiebrief 



 

 Bijlage: contour bezorggebied informatiebrief + uitnodiging nieuwbouw Oudestraat Sprang Capelle 
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