
BESTEMMINGSPLAN “Lentheweg 6a’   

Verslag omgevingsparticipatie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 15 januari 2022 
Versie: Geanonimiseerd  
Steller: Initiatiefnemer 
 
 



1. Inleiding  

De eigenaren van het perceel Lentheweg 6 (hierna: initiatiefnemer(s)) hebben in april van 2021 

contact opgenomen met de gemeente Raalte. De initiatiefnemers hebben de gemeente Raalte de 

vraag gesteld of het realiseren van één extra vrijstaande woning op het perceel mogelijk zou zijn. De 

gemeente Raalte heeft als reactie op hierop aangegeven in principe medewerking te willen verlenen. 

Om de realisatie van één extra vrijstaande woning mogelijk te maken dient het bestemmingsplan 

gewijzigd te worden. Onderdeel van deze bestemmingsplanwijziging is participatie met de buurt, de 

omgeving. Deze participatie heeft inmiddels plaatsgevonden, voorliggend verslag vormt de afronding 

van deze participatie in het voortraject.  

Uiteraard staat het belanghebbenden vrij om naast de informele participatie ook formeel te reageren 

tijdens de zienswijzetermijn.  

1.1.1. Opzet participatie  

De initiatiefnemers hebben alle bewoners van de Lentheweg op éénzelfde wijze geïnformeerd over 

de voorgenomen plannen, gelijktijdig is een uitnodiging voor een participatie moment verstrekt. De 

volledige uitnodiging is opgenomen in bijlage 1 van dit verslag.  

Het centrale participatiemoment heeft plaatsgevonden op zaterdagochtend 18 december. Van de 10 

huishoudens aan de Lentheweg hebben er drie zich aangemeld voor het centrale 

participatiemoment. De overige huishoudens hebben per mail dan wel mondeling gereageerd op het 

voornemen van de initiatiefnemer. Na afloop van de participatieochtend is een samenvatting 

gemaakt per huishouden, deze samenvattingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit verslag. De 

samenvattingen zijn hierna ter goedkeuring voorgelegd aan de bewoners waarna ze opgenomen zijn 

in voorliggend verslag. Op deze manier is volledige transparantie en hoor en wederhoor 

gewaarborgd.  

Ten slotte is alle relevante correspondentie (geanonimiseerd) opgenomen in bijlage 2 van dit verslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Samenvattingen en correspondentie per huishouden 

Onderstaande samenvattingen zijn in volgorde van de adressen weergegeven. Voor de inhoudelijke 

reactie en correspondentie van de buurt wordt tevens verwezen naar bijlage 2.  

2.1. Participant 1  

Bericht initiatiefnemer:  

Beste buur,  

We hebben met jullie gesproken over ons plan een bestemmingsplan wijzigingsverzoek in te dienen. 

Jullie hebben ons op 18 december laten weten dat jullie ons succes wensen met de voorbereidingen 

en mocht er meer informatie zijn dat jullie je dan aanbevolen houden. Als dit goed is verwoord in 

deze email, willen jullie ons dat dan bevestigen met een antwoord op deze email. Die gaat met ons 

verzoek mee naar de gemeente 

Reactie: 

Hallo, 

Hierbij akkoord.  

 

2.2. Participant 2 

De eigenaren hebben mondeling aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de ontwikkeling.  

 

2.3. Participant 3 

Bericht initiatiefnemer:  

Beste buur, 

We hebben 18 december jl. met elkaar gesproken over ons plan een bestemmingsplan  

wijzigingsverzoek in te dienen. We kunnen het denk ik kort samenvatten. Jullie begrijpen en hebben 

begrip voor ons plan. We hoeven geen zienswijze dan wel bezwaarschriften van jullie te verwachten. 

Als we dit ook naar jullie mening goed hebben verwoord ontvangen we graag een antwoord voor 

akkoord op deze email. We zullen dit dan bij onze aanvraag bij de gemeente voegen. 

Reactie: 

Goedemorgen, 

Dit is een correcte samenvatting van het gesprek. Wij wensen jullie veel succes met het 

verwezenlijken van een tweede woning op jullie perceel.  

 

 

 

 

 



2.4. Participant  4 

Bericht initiatiefnemer 

Beste buur,  

We hebben met elkaar gesproken over ons bestemmingsplan wijzigingsverzoek. Tijdens ons gesprek 

zijn geen onderwerpen aan de orde geweest op grond waarvan wij het gevoel hebben gekregen dat 

jullie bezwaar hebben tegen onze plannen. Als dat klopt willen jullie dat dan met een akkoord op 

deze email bevestigen? We zullen dit dan bij onze aanvraag bij de gemeente voegen. 

Reactie: 

We hebben geen bezwaar tegen de voorgenomen plannen. Succes er mee.  

Groeten.  

 

2.5. Participant  5 

Bericht initiatiefnemer  

Beste buur,  

We hebben met elkaar gesproken over ons bestemmingsplan wijzigingsverzoek. Als we het kort 

samenvatten dat hoeven we van jou geen zienswijzen dan wel bezwaren te verwachten. Als dat goed 

is verwoord wil je ons dat dan met een akkoord op deze email bevestigen? We zullen dit dan bij onze 

aanvraag bij de gemeente voegen  

Reactie: 

Beste, 

Ik ben hiermee akkoord maar zou dan graag een eventuele nieuwe inrit iets verder aan de 

Lentheweg willen zien.  

Groet.  

 

2.6. Participant 7 

De buren hebben de initiatiefnemer naar aanleiding van de uitnodiging participatie (bijlage 1) gebeld 

en gevraagd langs te komen. Ze hebben hun reactie (zoals opgenomen in bijlage 2) persoonlijk 

overhandigd. Gezamenlijk is vanuit de woonkamer gekeken naar wat nieuwbouw voor hun zou 

kunnen betekenen. Daarbij is ook aangegeven en benadrukt dat altijd sprake is geweest van een 

goede buurrelatie. De gunfactor naar de initiatiefnemer en naar hun kinderen is groot.  

Voor de volledigheid wordt verwezen naar de schriftelijke, inhoudelijke reactie zoals opgenomen in 

bijlage 2.  

 

 

 



2.7. Participant 8  

Bericht initiatiefnemer  

Beste buur, 

Je liet ons weten dat jullie kunnen begrijpen dat wij onze kinderen een kans willen geven om op het 

perceel een huis te bouwen. Er is geen begrip als wij het in de vrije verkoop zouden doen; om er 

financieel beter van te worden. Wij hebben daarop aangegeven dat het absoluut onze voorkeur 

heeft en het onze intentie is één van onze kinderen die mogelijkheid te bieden. Je gaf aan je zorgen 

te maken over het soort huis dat er dan gebouwd gaat worden, hoe dit dan wordt geplaats ten 

opzichte van jullie huis vanwege zonlicht, inkijk, oprit. Die zorg hebben we, los van het 

uitgangspunten de rooilijn, niet kunnen wegnemen. 

Indien akkoord met deze inhoud zou je ons dat dan per email willen bevestigen? Heb je aanvullingen, 

wijzigingsverzoeken laat dat dan ook even weten.  

Reactie: 

Familie, 

De brief is goed samengesteld, ik ben eens met bestemmingsplan wijziging onder voorbehoud dat 

het voor 1 van jullie kinderen zal zijn. Verder verwacht ik transparantie en duidelijkheid ter zijne tijd 

zodat ik niet verrast wordt door plannen die als beklonken zijn.  

Bericht initiatiefnemer: 

Beste, 

Bedankt voor de email als reactie op de onze. Beide mailberichten gaan mee naar de gemeente. We 

houden je op de hoogte van de ontwikkelingen zoals door je is aangegeven/gevraagd.  

Aanvullend 

Los hiervan kwam onze berkenboom ter sprake. Jullie hebben daar veel hinder van. Zowel van de 

uitwaaiende takken als van het stuifmeel op onder meer jullie auto. Met harde wind hebben jullie 

ook zorgen dat de boom een keer omgaat richting jullie huis. Het is een boom die op een lijst staat 

van “beschermwaardige houtopstanden”. Wij zullen nagaan of we een kapvergunning voor de boom 

kunnen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Participant  9 

Bericht initiatiefnemer:  

Beste buur,  

We hebben met elkaar gesproken over ons plan een bestemmingsplan  wijzigingsverzoek in te 

dienen. We kunnen het denk ik kort samenvatten. Jullie begrijpen dat we dit zo gaan doen. We 

hoeven geen zienswijzen of bezwaren van jullie te verwachten. Als we dit ook naar jullie mening 

goed verwoord hebben ontvangen we graag een antwoord voor akkoord op deze email. We zullen 

dit dan bij onze aanvraag bij de gemeente voegen.  

Reactie: 

Beste, 

Wij willen jullie succes wensen met de mooie plannen voor de toekomst, en gaan natuurlijk akkoord 

met de wijziging van het bestemmingsplan.  

 

2.9. Participant 10  

Bericht initiatiefnemer:  

Beste buur,  

We spraken op 18 december met elkaar over ons voorgenomen plan om een bestemmingsplan 

wijzigingsverzoek in te dienen. Je stuurde ons daarover een email op 14 december. Zullen we die 

email met ons wijzigingsverzoek aan de gemeente meesturen? We doen dat uiteraard pas na je 

akkoord en toestemming.  

Groeten. 

Reactie:  

Dag, 

Dat is prima. Meesturen dus! 

Vr. groeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Conclusie  

Voorliggend verslag vormt de afronding van de participatie in de voorfase van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijzigingen. Zoals door meerdere buren aangegeven als wenselijk, zal de 

initiatiefnemer gedurende het proces één ieder voorzien van informatie en updates. De algemene 

strekking van de participatie is positief, er zijn geen grote bezwaren naar voren gekomen. 

De volgende aandachtspunten dienen bij de verdere uitwerking van de plannen betrokken te 

worden. Dit betreffen overigens beide uitwerkingsaspecten die pas bij de aanvraag 

omgevingsvergunning vormgegeven kunnen worden. Het gaat om het volgende: 

1. Positionering van de in- en uitrit van de nieuwe woning. Twee van de buren hebben hier 

aandacht voor gevraagd om overlast te beperken.  

2. Mogelijk kap van de bestaande berkenboom. Door één van de buren is aangegeven dat de 

boom overlast veroorzaakt in de vorm van uitwaaiende takken en stuifmeel. Door de 

initiatiefnemer is aangegeven dat aan de gemeente gevraagd wordt of het verkrijgen van een 

kapvergunning mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 – Uitnodiging participatie 

Heino, 5 december 2021 

Beste buren,  

In april van dit jaar hebben wij contact opgenomen met de gemeente Raalte met de vraag of de realisatie 
van één extra vrijstaande woning op ons perceel mogelijk zou zijn. In reactie hierop heeft de gemeente 
Raalte aangegeven in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan ons verzoek. Om de 
realisatie van één extra vrijstaande woning mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te 
worden. Op dit moment zijn wij met de voorbereidingen bezig, onderdeel daarvan is natuurlijk overleg 
met de buurt. Om niemand uit te sluiten en voor de transparantie hebben we besloten deze brief bij alle 
bewoners van de Lentheweg in de brievenbus te doen.  

Om jullie als buren goed te informeren over deze voorgenomen bestemmingsplanwijziging, organiseren 
wij op zaterdag 18 december a.s. een centrale inloopochtend voor alle bewoners van de Lentheweg. Het 
is natuurlijk ook prima als jullie eerder een keer binnenkomen lopen of per mail reageren. Tijdens deze 
ochtend kunnen jullie ons in ieder geval vragen stellen over de beoogde bestemmingsplanwijziging en de 
vervolgplanning.  

Informatie  
Datum : Zaterdag 18 december 2021 
Waar :  
Tijdstip : Tussen 09:00 – 13:00 
 
Om het coronaveilig te kunnen doen, is ons verzoek via onze email een voorkeurstijd aan te geven zodat 
wij een planning kunnen maken.  
Indien je niet aanwezig kunt of wilt zijn tijdens de centrale inloopochtend horen wij dat ook graag. Graag 
horen wij dan in ieder geval uiterlijk 18 december per mail hoe je tegen onze plannen aankijkt. Ons 
mailadres staat onder aan deze brief. 

Het vervolg 

Na de centrale inloopochtend maken wij een verslag waarin wordt vastgelegd hoe jullie tegen onze 
plannen aankijken. Ook eventuele mailreacties of gesprekken voorafgaand aan de centrale inloopochtend 
zullen hierin opgenomen worden. Het verslag van de inloopochtend zal verstrekt worden aan de 
gemeente Raalte en zal daarna (geanonimiseerd) worden toegevoegd aan de bestemmingsplanwijziging. 
De gemeente Raalte zal het bestemmingsplan naar verwachting in het 1ste kwartaal van 2022 in procedure 
brengen, dit gebeurt in de vorm van een ontwerpbestemmingsplan.  

Naast de informele overlegmomenten, staat het één ieder natuurlijk vrij om tijdens de 
bestemmingsplanprocedure formeel te reageren op onze plannen. Informatie over hoe je formeel op het 
bestemmingsplan kunt reageren zal te zijner tijd door de gemeente Raalte bekend worden gemaakt.  

Indien de bestemmingsplanwijziging rondkomt gaan onze kinderen onderzoeken of het voor één van hun 
mogelijk zou zijn om aan de Lentheweg te komen wonen. In eerste aanleg heeft dit ook onze voorkeur. 
Indien onze kinderen beide hiervan afzien zal de kavel op termijn verkocht worden aan een derde.  

Vragen? 

Hebben jullie naar aanleiding van deze brief vragen, dan horen wij de graag tijdens de centrale 
inloopochtend, per mail of kom gewoon voor die tijd even langs aan de Lentheweg 6.  

Met vriendelijke groeten, 

 
De initiatiefnemer 
 
 



Bijlage 2 – Correspondentie tussen initiatiefnemer en de buren 
 






















