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Inleiding 
Om de buurtbewoners van de Papekopperstraatweg te Papekop te informeren over onze plannen 
hebben we een flyer gemaakt (zie bijlage). Hierin stellen we ons voor en geven we uitleg over onze 
toekomstige plannen met het perceel. Ook is hen de mogelijkheid geboden om via telefoon of email 
contact met ons op te nemen. Eventuele vragen of bezwaren kunnen dan worden kenbaar gemaakt 
of er kan extra informatie worden opgevraagd. 
 
In week 43 zijn de buurtbewoners persoonlijk benaderd door bij hen aan te bellen en ons aan hen 
voor te stellen. Gelijktijdig is de flyer aan hen aangeboden. Als zij niet thuis waren, is de flyer in de 
brievenbus gedaan. 
 
De volgende adressen, onderstaand gemarkeerd met een ster (      ), zijn benaderd: 

• Papekopperstraatweg 8 t/m 16 

• Papekopperstraatweg 7 t/m 11 

• Diemerbroek 1 t/m 3 

• Diemerbroek 2 en 2a. 
 

 
 
  
  



Ervaringen 
We vonden het zelf ontzettend leuk om op deze manier een eerste kennismaking te hebben met de 
direct omwonenden. En we hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen van de direct 
omwonenden. Zowel de omwonenden als wijzelf zien uit naar de positieve sociale contacten. 
 
Met diverse bewoners, waaronder dhr de Regt (wethouder van de gemeente Woerden) is, onder het 
genot van een bak koffie, van gedachten gewisseld over onze plannen. Men was blij dat er uiterlijk 
weinig veranderde aan de huidige situatie en we werden van harte welkom geheten. Men ziet ook 
uit naar meer levendigheid in de buurt. 
 
Ook via mail hebben we van diverse buurtbewoners alleen maar positieve reacties gekregen. Zij 
wensen ons veel succes met de plannen en heten ons van harte welkom in Papekop. 
 
Hieronder een paar van de mail-reacties: 
 
“Wat leuk dat jullie ons informeren over jullie plannen. 
We wensen jullie veel succes met alles en vanaf 2022 heel veel woonplezier in Papekop.” 
 
“Wat leuk een schrijven van jullie te ontvangen. 
Wij zijn <namen> en wonen in het huis <nadere locatie>. 
Veel succes met de aanvragen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de verdere 
vergunningen.” 
 
“Wat leuk dat jullie ons informeren over jullie plannen op de Straatweg 18! 
En ook heel verstandig om het zo te doen, jullie zijn eventueel gespeculeer voor. 
Jullie hebben een groot project voor de boeg, waarbij we jullie veel succes en heel veel klusplezier 
wensen. En voor straks veel woongenot in Papekop!“ 
 
“Erg leuk om via de brief kennis te maken. 
We wensen jullie veel woonplezier toe op de Papekopperstraatweg. 
En hopen dat jullie met de gemeente alles rond gaan krijgen.“ 
  
Samengevat 
Gezien de positieve reacties kunnen we dus zeggen dat de participatie door zowel de buurtbewoners 
als door ons als bijzonder prettig is ervaren. We voelen ons welkom in de buurtschap en verwachten 
dat we hier snel ons plekje zullen vinden. 
Hoewel we het natuurlijk niet met zekerheid kunnen zeggen, verwachten we van de direct 
omwonenden geen of in ieder geval geen ingrijpende reacties op het ter inzage leggen van het 
bestemmingsplan.  


