
 

 Kenmerk: 2019/396706 1/3 

 

Informatienota 

 

Onderwerp  

De inzet van participatieborden bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte 

 

Nummer 2019/396706 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Molenaar, F.M. 

Telefoonnummer 023-511227 

Email fmolenaar@haarlem.nl 

Kernboodschap Bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte waarbij participatie van 

inwoners en anderen belangrijk is, wordt dit ter plekke aangekondigd met een 

participatiebord. Participatieborden informeren de omgeving over in 

voorbereiding zijnde projecten, met als doel deelname aan het participatieproces 

te bevorderen. Participatieborden worden geplaatst op de locatie van het project 

voorafgaand aan het participatieproces en geeft aan waar en hoe geparticipeerd 

kan worden. Ook wordt de mogelijkheid geboden om digitaal te reageren. Met de 

inzet van participatieborden wordt voldaan aan een afspraak uit het 

coalitieakkoord “Duurzaam Doen”.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Met de inzet van participatieborden wordt voldaan aan een afspraak uit het 

coalitieakkoord “Duurzaam Doen”. 

Besluit College  

d.d. 28 mei 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 

Het coalitieakkoord “Duurzaam Doen” heeft als actiepunt: Bij veranderingen in de openbare ruimte 

wordt dit ter plekke aangekondigd met een bord, met een mogelijkheid digitaal te 

reageren (blz. 17: Meepraten, meedenken en meedoen). De plaatsing van participatieborden is van 

toepassing op projecten in de openbare ruimte waarbij participatie van inwoners gevraagd wordt. 

Het participatiebord wordt in die gevallen voorafgaand aan het participatieproces op of nabij de 

projectlocatie geplaatst, en geeft aan waar en hoe er geparticipeerd kan worden.  

 

2. Kernboodschap 

 

Bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte waarbij participatie van inwoners en anderen 

belangrijk is, wordt dit ter plekke aangekondigd met een participatiebord. Participatieborden 

informeren de omgeving over in voorbereiding zijnde projecten, met als doel deelname aan het 

participatieproces te bevorderen. Participatieborden worden geplaatst op de locatie van het project 

voorafgaand aan het participatieproces en geeft aan waar en hoe geparticipeerd kan worden. Ook 

wordt de mogelijkheid geboden om digitaal te reageren. Met de inzet van participatieborden bij 

herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte wordt voldaan aan een actiepunt uit het 

coalitieakkoord 2018 – 2022.  

 

3. Consequenties 

 

Inzet bij herinrichtingsprojecten 

Participatieborden zijn van meerwaarde bij projecten waarbij een voorlopig en een definitief 

ontwerp worden voorgelegd aan het college, en waarbij participatie nodig is om een gedragen 

ontwerp te kunnen maken. Participatieborden zijn daarmee relevant voor herinrichtingsprojecten 

waarmee iets wijzigt aan de (bestaande functies in de) openbare ruimte. Bij groot onderhoud waarbij 

de functies en de inrichting van de openbare ruimte niet wijzigen speelt dit niet.  

 

Op maat gesneden  

Per herinrichtingsproject worden afspraken op maat gemaakt over inhoud, formaat en periode van 

plaatsing van het participatiebord. Op het bord wordt in ieder geval in de huisstijl van Haarlem de 

projectnaam vermeld, met een afbeelding van de locatie en/of het plan, een link (url) van de 

projectpagina en wordt de mogelijkheid geboden digitaal te reageren op de plannen.  

Het participatiebord is iets anders dan een zogenaamd projectbord, dat door de aannemer en de 

gemeente wordt geplaatst voorafgaande en/of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de 

openbare ruimte. 
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Kosten 

De kosten van de participatieborden worden betaald uit het betreffende project. Het ontwerpen, 

plaatsen en verwijderen van een participatiebord kost naar schatting € 1500,- (prijspijl 2019).  

 

 

4. Vervolg 
Na vaststelling door het college zullen medio 2019 de herinrichtingsprojecten die zich lenen voor 
plaatsing van participatieborden hiermee aan de slag gaan.  
 

5. Bijlagen 

 

1. Foto 

 


