
Gemeente
Woudenberg

Participatieverslag ruimtelijke initiatief
Behorende bij (adres en zaaknummer):In te vullen door initiatiefnemer

1. Wat is het initiatief?
Wat gaat er gebeuren? Waar gaat dat gebeuren? Wat zijn de verwachte consequenties van hetinitiatief op de omgeving?
Het initiatief betreft de legalisering van een vijver met een grootte van ca. 3182 m2 aan deRumelaarseweg 15 te Woudenberg . Er worden weinig consequenties van het initiatiefop deomgeving verwacht, omdat er met de legalisering niets aan de fysieke situatie van deomgeving verandert. De betreffende vijver is al meerdan 10jaar op deze plek aanwezig. Deverwachte consequenties van hetinitiatief op de omgeving zijn daarom nihil.

2. Niveau van participatieHoe is het gewenste niveau van participatie berekend? Om welk niveau gaat het? Op welke wijze ishet gewenste niveau van participatie afgestemd? Voor meer info : https://www.woudenberg.nl/vergunningen-enbelastingen/bouwen -en - verbouwen -omgevingsvergunning

*

1. Beperkte participatie2. Gemiddelde participatie3. Intensieve participatie
XM

3. Betrokkenen
Wiezijn de belanghebbenden en waarom zijn zij belanghebbend? Wie hebben er uiteindelijkgeparticipeerd? Met welk doel zijn de participanten betrokken?
De bewoners in de omgeving:

In te vullen door initiatiefnemerIn te vullen door initiatiefnemerIn te vullen door initiatiefnemer

aan Rumelaarseweg 15Aaan Rumelaarseweg 19aan Rumelaarsweg 10aan Rumelaarseweg 17aan Rumelaarseweg 11Donselaar aan Rumelaarseweg 6
In de bijlage dient u de gegevens van participanten te noteren (naam en adres) .Daarbij dient u tevens aan te geven of participanten akkoord gaan met het verslag



4. Participatievorm
Voor welke participatievorm is gekozen? Op welke momenten is er een mogelijkheid geweest om inte spreken? Welke manier van invloed hebben participanten gehad? Denk hierbij bijvoorbeeld aaninformeren , consulteren of meebeslissen .

Voor hetinitiatiefis gekozen voor beperkte participatie in de vorm van informeren . Voor hetinformeren van de omwonenden is gekozen voor een schriftelijke melding in de vorm van eenbrief. In deze brief omschrijft de initiatiefnemer de huidige situatie en de gevolgen van hetinitiatief. Na het verspreiden van deze brieven heeft de initiatiefnemer de ontvangers nogbenaderd om na te gaan of er vragen ofzorgen waren aan de hand van het initiatief.

5. Opbrengsten participatieWat heeft het participatieproces opgeleverd? Wat hebben participanten ingebracht? Benoem daarbijzowel positieve als negatieve reacties.
Er zijn geen negatieve reacties uit het participatieproces naar voren gekomen . In totaal zijn er6reacties op de verzonden brief ontvangen . In alle reacties wordt aangegeven dat er geenbezwaar tegen de vijver is. De bewoners van Rumelaarseweg 17 geven aan de vijverjuist leukte vinden, maar vragen wel of het hoge hek niet weg kan . De bewoners van Rumelaarseweg 19geven aan geen bezwaar te hebben indien de sloot bij de gemeenschappelijke weer zo wordtteruggelegd dat er weer een looppad ontstaat tussen de heg op het perceel van nummer 17 ende sloot. In bijlage 2 vindt u de complete lijst met reacties.

6. Doorvertaling in ruimtelijk initiatief
Hoe is de inbreng van participanten meegenomen in het ruimtelijke initiatief?Hoe zijn de belangen afgewogen en waar zijn de gemaakte keuzes op gebaseerd? Heefhetparticipatieproces gezorgd voor draagvlak?
De initiatiefnemer heeft de ingebrachte reacties verzameld . Uit de verzamelde reacties isopgemaakt dat er aanpassingen aan het hekwerk en de sloot gewenst zijn . De initiatiefnemergaat hierover met de betreffende personen in gesprek



Bijlage 1 - brieven aan omwonenden en verzendbewijzen
Afzender:
Rumelaarseweg 153931 PA Woudenberg
Gericht aan:
Rumelaarseweg 15A
3931 PA Woudenberg
Woudenberg, 01 november 2022

Beste buren,

Bij deze informeren wij u , dat wij een vergunning aangevraagd hebben voor onze vijver aan deRumelaarseweg 15. Deze vijver is al meer dan 20 jaar geleden aangelegd.
Het college van de gemeente hebben aangegeven medewerking te willen verlenen aan het legaliserenvan de vijver middels een wijziging van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van deze procedure moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen'afgeven . Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan akkoord te gaan met de aanvraag . Om hiereen beslissing over te kunnen nemen , wil de gemeenteraad graag weten wat de buurt van onze vijvervindt.
Hieronder ziet u hoe ons land er in 2008 bij lag , voordat de vijver gerealiseerd was . In 2010 was devijver zo goed als klaar . Vandaag de dag is de vijver rondom begroeid met bomen . De vijver ishierdoor niet zichtbaar vanaf de Rumelaarseweg.

AANLEG VAN DE VIJVER - RUMELAARSEWEG 15 , WOUDENBERG

Concreet is onze vraag aan u : heeft u bezwaar tegen onze vijver



Wij willen u vragen om een reactie per e -mail te willen geven op de bovenstaande vraag . Reagerenkan tot en met 6 november via ons e- mailadres :

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent . Voor overige vragen en reacties kunt u onsook bereiken via de bovenstaande e -mailadres .

Hoogachtend,

Rumelaarseweg 15 ,



Afzender:
Rumelaarseweg 153931 PA Woudenberg
Gericht aan:
Rumelaarseweg 19.
3931 PA Woudenberg
Woudenberg, 01 november 2022

Beste buren,

Bij deze informeren wij u , dat wij een vergunning aangevraagd hebben voor onze vijver aan deRumelaarseweg 15. Deze vijver is al meer dan 20 jaar geleden aangelegd .
Het college van de gemeente hebben aangegeven medewerking te willen verlenen aan het legaliserenvan de vijver middels een wijziging van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van deze procedure moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen'afgeven. Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan akkoord te gaan met de aanvraag . Om hiereen beslissing over te kunnen nemen, wil de gemeenteraad graag weten wat de buurt van onze vijvervindt .
Hieronder ziet u hoe ons land er in 2008 bij lag , voordat de vijver gerealiseerd was . In 2010 was devijver zo goed als klaar . Vandaag de dag is de vijver rondom begroeid met bomen . De vijver ishierdoor niet zichtbaar vanaf de Rumelaarseweg.

AANLEG VAN DE VIJVER - RUMELAARSEWEG 15 , WOUDENBERG

Concreet is onze vraag aan u : heeft u bezwaar tegen onze vijver



Wij willen u vragen om een reactie per e -mail te willen geven op de bovenstaande vraag. Reagerenkan tot en met 6 november via ons e-mailadres:

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent . Voor overige vragen en reacties kunt u onsook bereiken via de bovenstaande e-mailadres .

Hoogachtend ,

Rumelaarseweg 15 ,



Afzender:
Rumelaarseweg 153931 PA Woudenberg
Gericht aan:
Rumelaarseweg 103931 PA Woudenberg
Woudenberg, 01 november 2022

Beste buren,

Bij deze informeren wij u , dat wij een vergunning aangevraagd hebben voor onze vijver aan deRumelaarseweg 15. Deze vijver is al meer dan 20 jaar geleden aangelegd .
Het college van de gemeente hebben aangegeven medewerking te willen verlenen aan het legaliserenvan de vijver middels een wijziging van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van deze procedure moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen'afgeven . Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan akkoord te gaan met de aanvraag . Om hiereen beslissing over te kunnen nemen, wil de gemeenteraad graag weten wat de buurt van onze vijvervindt .
Hieronder ziet u hoe ons land er in 2008 bij lag , voordat de vijver gerealiseerd was . In 2010 was devijver zo goed als klaar . Vandaag de dag is de vijver rondom begroeid met bomen . De vijver ishierdoor niet zichtbaar vanaf de Rumelaarseweg.

AANLEG VAN DE VIJVER - RUMELAARSEWEG 15 , WOUDENBERG

Concreet is onze vraag aan u : heeft u bezwaar tegen onze vijver



Wij willen u vragen om een reactie per e -mail te willen geven op de bovenstaande vraag . Reagerenkan tot en met 6 november via ons e - mailadres

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent . Voor overige vragen en reacties kunt u onsook bereiken via de bovenstaande e -mailadres.

Hoogachtend,

Rumelaarseweg 15 ,



Afzender:
Rumelaarseweg 153931 PA Woudenberg
Gericht aan :
Rumelaarseweg 17
3931 PA Woudenberg
Woudenberg, 01 november 2022

Beste buren,

Bij deze informeren wij u , dat wij een vergunning aangevraagd hebben voor onze vijver aan deRumelaarseweg 15. Deze vijver is al meer dan 20 jaar geleden aangelegd.
Het college van de gemeente hebben aangegeven medewerking te willen verlenen aan het legaliserenvan de vijver middels een wijziging van het bestemmingsplan .
Als onderdeelvan deze procedure moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen'afgeven. Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan akkoord te gaan met de aanvraag . Om hiereen beslissing over te kunnen nemen, wil de gemeenteraad graag weten wat de buurt van onze vijvervindt.
Hieronder ziet u hoe ons land er in 2008 bij lag , voordat de vijver gerealiseerd was . In 2010 was devijver zo goed als klaar . Vandaag de dag is de vijver rondom begroeid met bomen . De vijver ishierdoor niet zichtbaar vanaf de Rumelaarseweg.

AANLEG VAN DE VIJVER - RUMELAARSEWEG 15 , WOUDENBERG

Concreet is onze vraag aan u : heeft u bezwaar tegen onze vijver



Wij willen u vragen om een reactie per e-mail te willen geven op de bovenstaande vraag . Reagerenkan tot en met 6 november via ons e-mailadres

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent . Voor overige vragen en reacties kunt u onsook bereiken via de bovenstaande e -mailadres.

Hoogachtend,

Rumelaarseweg 15 ,



Afzender:
Rumelaarseweg 153931 PA Woudenberg
Gericht aan:
Rumelaarseweg 11
3931 PA Woudenberg
Woudenberg, 01 november 2022

Beste buren ,

Bij deze informeren wij u , dat wij een vergunning aangevraagd hebben voor onze vijver aan deRumelaarseweg 15. Deze vijver is al meer dan 20 jaar geleden aangelegd .
Het college van de gemeente hebben aangegeven medewerking te willen verlenen aan het legaliserenvan de vijver middels een wijziging van het bestemmingsplan .
Als onderdeel van deze procedure moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen 'afgeven . Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan akkoord te gaan met de aanvraag . Om hiereen beslissing over te kunnen nemen , wil de gemeenteraad graag weten wat de buurt van onze vijvervindt .
Hieronder ziet u hoe ons land er in 2008 bij lag , voordat de vijver gerealiseerd was . In 2010 was devijver zo goed als klaar . Vandaag de dag is de vijver rondom begroeid met bomen . De vijver ishierdoor niet zichtbaar vanaf de Rumelaarseweg.

cars

AANLEG VAN DE VIJVER - RUMELAARSEWEG 15 , WOUDENBERG

Concreet is onze vraag aan u : heeft u bezwaar tegen onze vijver



Wij willen u vragen om een reactie per e -mail te willen geven op de bovenstaande vraag. Reagerenkan tot en met 6 november via ons e-mailadres:

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent . Voor overige vragen en reacties kunt u onsook bereiken via de bovenstaande e -mailadres.

Hoogachtend,

Rumelaarseweg 15 ,



Afzender:
Rumelaarseweg 15
3931 PA Woudenberg
Gericht aan:
Rumelaarseweg 6
3931 PA Woudenberg
Woudenberg, 01 november 2022

Beste buren,

Bij deze informeren wij u , dat wij een vergunning aangevraagd hebben voor onze vijver aan de
Rumelaarseweg 15. Deze vijver is al meer dan 20 jaar geleden aangelegd .
Het college van de gemeente hebben aangegeven medewerking te willen verlenen aan het legaliseren
van de vijver middels een wijziging van het bestemmingsplan .
Als onderdeel van deze procedure moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen '
afgeven. Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan akkoord te gaan met de aanvraag . Om hier
een beslissing over te kunnen nemen , wil de gemeenteraad graag weten wat de buurt van onze vijvervindt.
Hieronder ziet u hoe ons land er in 2008 bij lag, voordat de vijver gerealiseerd was. In 2010 was de
vijver zo goed als klaar . Vandaag de dag is de vijver rondom begroeid met bomen . De vijver is
hierdoor niet zichtbaar vanaf de Rumelaarseweg.

AANLEG VAN DE VIJVER - RUMELAARSEWEG 15 , WOUDENBERG

Concreet is onze vraag aan u : heeft u bezwaar tegen onze vijver



Wij willen u vragen om een reactie per e -mail te willen geven op de bovenstaande vraag . Reagerenkan tot en met 6 november via ons e- mailadres:

Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent . Voor overige vragen en reacties kunt u onsook bereiken via de bovenstaande e -mailadres.

Hoogachtend,

Rumelaarseweg 15,



3SRPKS589272180

Zending is bezorgd

Simpel retoursturen

Bezorgadres
Rumelaarseweg 15A3931PA Woudenberg

Track & trace- / Afhaalcode
3SRPKS589272180
Handtekening

Overzicht Ontvangen Versturen Account

⠀



← 3SRPKS992831782

Zending is bezorgd

Simpel retour sturen

Bezorgadres
Rumelaarseweg 193931PA Woudenberg

Track & trace- / Afhaalcode
3SRPKS992831782
HandtekeningMas

Overzicht Ontvangen Versturen Account

:



3SRPKS033474481

Zending is bezorgd

Simpel retour sturen

Bezorgadres
Rumelaarseweg 103931PA Woudenberg

Track & trace- /A
3SRPKS033474481
Handtekening

Icode

122 AOverzicht Ontvangen Versturen 8Account

m :

i



3SRPKS229618179

Zendingis afgehaald bij PostNL -punt

Simpel retour sturen

AfhaalpuntBLZVoorstraat 263931HD Woudenberg

Oorspronkelijke bezorgadresRumelaarseweg 173931PA Woudenberg
Track & trace- / Afhaalcode
3SRPKS229618179
Handtekening

Delf
8Overzicht Ontvangen Versturen Account

⠀



← 3SRPKS679790765

Zending is afgehaald bij PostNL-punt

Simpel retour sturen

AfhaalpuntBLZVoorstraat 26
3931HD Woudenberg

Oorspronkelijke bezorgadres
Rumelaarseweg 113931PA Woudenberg

Overzicht

Track & trace- / Afhaalcode
3SRPKS679790765
Handtekening

1122Ontvangen Versturen Account

⠀

i



3SRPKS988310849

Zending is bezorgd

Simpel retour sturen

Bezorgadres
Rumelaarseweg63931PA Woudenberg

Overzicht

Track & trace- / Afhaalcode
3SRPKS988310849
Handtekening

B
JOntvangen Versturen 8Account

1 ⠀



Bijlage 2- Reacties omwonenden
Reactielijst omwonenden
Heeft u bezwaar tegen onze vijver?
Familiede Greef aan Rumelaarseweg 15A
OJa Nee
Opmerkingen:
Geachte heer
Naar aanleiding van uw aangetekende brief dd 1 november 2022 hebben wij 2 opmerkingen :1. De vijver en naastliggende wal zijn pas in of na 2008 aangelegd dus niet , zoals u in de eerste alinea schrijft , al meerdan 20 jaar geleden .
2. Wij hebben geen bezwaar tegen het in stand houden van de vijver indien de situatie bij onze gemeenschappelijkegrens in de oude toestand wordt teruggebracht . Dit betekent dat de sloot bij de grens weer zodanig wordt verlegddat er een looppad is tussen onze heg en de sloot.
Deze e- mail schrijf ik namens
Met vriendelijke groet,

O Ja Nee
Opmerkingen :
Geachte hee

aan Rumelaarseweg 19

Naar aanleiding van uw aangetekende brief dd 1 november 2022 hebben wij 2 opmerkingen :1. De vijver en naastliggende wal zijn pas in of na 2008 aangelegd dus niet, zoals u in de eerste alinea schrijft, al meerdan 20 jaar geleden .
2. Wij hebben geen bezwaar tegen het in stand houden van de vijver indien de situatie bij onze gemeenschappelijkegrens in de oude toestand wordt teruggebracht . Dit betekent dat de sloot bij de grens weer zodanig wordt verlegddat er een looppad is tussen onze heg en de sloot.
Deze e-mail schrijf ik namens
Met vriendelijke groet



O Ja
Opmerkingen :

groeten

beste........wij vinden het prima .van ons mag de vijver blijven .

O Ja

Nee

Familie aan Rumelaarseweg 17

Hallo
Opmerkingen :

Groet

Nee

Wij hebben geen bezwaar tegen jullie vijver , vinden het juist leuk.
Wel een vraagje, kan dat hoge hek niet weg , het is heel vervelend om daar op te kijken .

O Ja

Rumelaarseweg 173931 pa Woudenberg .

aan Rumelaarsweg 10

Familie aan Rumelaarseweg 11
Nee

Opmerkingen:
Goedenavond,
Wij hebben de brief ontvangen wat betreft de vijver . We willen meedelen dat we geen bezwaar hebben tegen de
vijver.
Met vriendelijke groeten ,

Rumelaarseweg



OJa Nee
Opmerkingen :
Goedemiddag,

aan Rumelaarseweg 6

Bedankt voor uw brief met betrekking tot uw vijver.
Wij hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van uw vijver .
Wat ons betreft kan hij mooi blijven liggen .
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet



Wednesday, November 9 , 2022 at 12:27:28 Central European Standard Time
Onderwerp: aanleg van de vijver
Datum: vrijdag 4 november 2022 om 19:39:05 Midden - Europese standaardtijdVan :
Aan :
Geachte
Naar aanleiding van uw aangetekende brief dd 1 november 2022 hebben wij 2 opmerkingen:1. De vijver en naastliggende wal zijn pas in of na 2008 aangelegd dus niet, zoals u in de eerste alinea schrijft , almeerdan 20 jaar geleden .
2. Wij hebben geen bezwaar tegen het in stand houden van de vijver indien de situatie bij onzegemeenschappelijke grens in de oude toestand wordt teruggebracht . Dit betekent dat de sloot bij de grens weerzodanig wordt verlegd dat er een looppad is tussen onze heg en de sloot .
Deze e- mail schrijf ik namens
Met vriendelijke groet ,

Page 1 of



Onderwerp: reactie vijver.Datum : donderdag 3 november 2022 om 19:30:08 Midden-Europese standaardtijd
Van :
Aan :

Wednesday, November 9 , 2022 at 12:27:01 Central European Standard Time

beste
wij vinden het prima.
van ons mag de vijver blijven .
groeten g

Page 1 of



Onderwerp: Vijver
Datum : zaterdag 5 november 2022 om 14:11:44 Midden - Europese standaardtijdVan:
Aan:
Hallo

Wednesday, November 9 , 2022 at 12:28:16 Central European Standard Time

Wij hebben geen bezwaar tegen jullie vijver, vinden het juist leuk.
Wel een vraagje , kan dat hoge hek niet weg, het is heel vervelend om daar op te kijken .

Rumelaarseweg 173931 pa Woudenberg .
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Page 1 of



Onderwerp : Vijver
Datum : zondag 6 november 2022 om 23:22:34 Midden - Europese standaardtijd
Van :
Aan :

Wednesday, November 9 , 2022 at 12:28:45 Central European Standard Time

Goedenavond,
Wij hebben de brief ontvangen wat betreft de vijver. We willen meedelen dat we geen bezwaar hebben tegen de
vijver.
Met vriendelijke groeten ,

Rumelaarseweg 11

Page 1 of



Wednesday, November 9 , 2022 at 12:25:52 Central European Standard Time
Onderwerp: reactie vijver
Datum : donderdag 3 november 2022 om 15:43:28 Midden -Europese standaardtijd
Van :
Aan :
Bijlagen : image001.png, image002.png

Wij hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van uw vijver.
Wat ons betreft kan hij mooi blijven liggen .
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet,

Page 1 of


