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jaar bezwaar aantekent,

Persoonlijk
Familie
Ik ben getrouwd met Dirk-Jan en heb twee kinderen, Tijl (22) en
Claartje (19). Nu onze kinderen de deur uit zijn hebben we de tijd
gevonden om van ons huis in Loosdrecht echt ons droomhuis te
maken.
Werk
Naast mijn baan als museumdirectrice zit ik in leerlingenbestuur
van de voormalige school van mijn kinderen. Ik ben zeer
betrokken bij het behoud van cultuur en probeer daar ook
invloed op uit te oefenen, net als op het behoud van de
geschiedenis van ons huis. Ik wil het karakter graag het
zelfde houden. Dat is iets dat de gemeente toch zou moeten
aanmoedigen?
Vrienden
Mijn man en ik hebben een breed sociaal netwerk. Dat heeft
ons zeker geholpen bij het voorbereiden van onze plannen. We
hebben samen met een bevriende architect de bouwtekeningen
gemaakt en we kenden een wethouder die ons van te voren
veel kennis over het proces heeft bijgebracht. Helaas werkt hij
niet voor onze eigen gemeente. Die contacten lopen toch wat
moeizamer.

Brede Kennis

willen heel graag een aanbouw
wille
We willen
maken aan ons huis, dan kunnen
we daar een mooie studeerkamer
plaatsen en een extra logeerkamer.

Optimizer

Ik en de overheid
Ik & de overheid
Ik ben maatschappelijk zeer betrokken en zeker als het om het
behoud van onze leefomgeving gaat. Ik vind dat het voor ons
als Nederlandse bevolking een groot privilège is dat wij onze
afvaardiging zelf kunnen kiezen. In de lokale politiek zie ik af
en toe wel dingen die me niet aanstaan. Dan wordt er zo strak
vastgehouden aan bepaalde regeltjes die enkel op papier van
waarde zijn, maar totaal geen praktisch nut hebben. Ik vind dat
jammer.
Hoe ik omga met problemen
Ik pluis alles tot de bodem uit, ook als het niet mijn specialisme
is. Ik vind het belangrijk om die kennis te vergaren en me ergens
helemaal in vast te bijten. Ik houd graag de controle en kijk
goed naar de kwaliteit en herkomst van bepaalde informatie. Op
Wikipedia kijk ik ook altijd even naar de referenties. Tijdens een
gesprek pak ik mijn tablet erbij om snel achtergrondinformatie
op te zoeken. Dan wil ik gewoon weten of het klopt.

Diensten die ik gebruik

Als abonnee van de
Consumentenbond kijk ik
kritisch naar de producten en
diensten die ik aanschaf. Door
gebruik te maken van de
gidsen, online diensten en de
hulplijn weet ik zeker dat ik
waar krijg voor mijn geld.

Als ik de krant lees zoek ik vaak
bepaalde achtergrondfeitjes
op via Wikipedia. Ik voeg zelf
ook regelmatig informatie
toe vanuit mijn specialisme.
Mijn kinderen noemen me
een betweter, maar ik vind het
gewoon erg belangrijk.
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Als we gezellig uit eten willen,
check ik de restaurant-opties
altijd even via de Iens app.
Als het restaurant onder de
8 scoort, vertrouw ik het
gewoon niet. Zelf schrijf ik ook
regelmatig recensies, zodat
iedereen de juiste keuze maakt
voor een geslaagde avond.

“Het begon eigenlijk
“Ik vind die mensen
bij de gemeente
hartstikke aardig,
maar zo’n traject
joh, dat is gewoon
vreselijk.”

“Het liefst heb ik een vaste ambtenaar

“De gemeente
denkt niet mee. Die
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“Het is niet eenvoudig
om zo’n vergunning
aan te vragen. Dat
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“We mogen die boom die

dat helemaal niet
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wisten.”

weghalen zonder vergunning.
Dus we hebben met de

Ik maak regelmatig gebruik
van Parkmobile. Dat is heel
handig en overal te gebruiken.
Je weet precies hoeveel je
betaalt en als mijn parkeertijd
bijna aﬂoopt dan krijg ik een
berichtje. Zo weet ik precies
waar ik aan toe ben.
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onrechtvaardig.”
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Op de hoogte

“Deze originele
bouwtekeningen hebben
we gevonden in het
bouw-depot. Dat vonden
we via een kennis.”

“Ik vind het wel leuk dat
ik dat zelf heb ingediend
“Ik vind het amateurisme

driekwart jaar is het

Relevante Informatie

Netwerker

gewoon buiten

voor ons zijn, zeer

“Ja hoor, na
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Wat ziet zij?

In mijn vrije tijd
dirigeer ik in dit
huiskamerkoor.
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“Ik wil de

Wat denkt en voelt zij?

dat dan de gevolgen

Betrokken
s in Loosdrecht.
Dit is ons huis
Door een extra stuk bij
te bouwen kan eindelijk
onze studeerkamer worden
gerealiseerd waar we ons al zo
lang op verheugen.

“We hebben moeten

worden afspraken

“En toen zei ik:

aannemer afgesproken dat zij

‘Nee, we gaan met

per ongeluk de boom omver

elkaar om tafel

rijden”

“Ik had een aanvraag voor een

gaan maken en heb laten zien dat er
dus ook vergunningen zijn verleend
met grotere dakkappellen. En toen is
hij toch afgestempeld.”

wel en niet mag.”

een vergunning
“De gemeente ging
akkoord tijdens de
bijeenkomst. Toen zei ik:
‘Luister, ik wil per mail van
de secretaris ontvangen

zitten en jullie gaan
mij vertellen wat er

“Hij zei dat ik

dakkapel met vijf ramen ingediend.
Toen werd hij afgewezen. Ik ben foto’s

dat jullie echt akkoord

Wat zegt en doet zij?

zijn.’”

nodig had. Vanaf
toen werd ik
chagrijnig.”
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Fasering

Uitleg
fasering

Moment van
de waarheid

Droom
Ik verwacht een
levensgebeurtenis in
mijn leven waardoor ik
ga dromen en nadenken
over alle mogelijkheden
omtrent het initiatief dat
ik heb. Daarbij laat ik me
inspireren door vrienden
en familie.

Verkenning
Ik verken de
mogelijkheden op het
internet en lees me in
de materie in. Ik kom
erachter dat ik een
vergunning nodig heb.

Verdieping

Voorbereiding

Aanvraag

Onderzoek wat ik
allemaal nodig heb voor
de aanvraag, veel lezen
en wegwijs maken op
het OLO. Ik inventariseer
de vergunningen en
documenten.

Alle documenten maken
en verzamelen voor
de aanvraag. Als nodig
huur ik hier een expert
voor in.

Het indienen van de
vergunningsaanvraag in
het online Omgevings
loket.
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Volledigheidscheck
Wachten en de
resultaten van de
ontvankelijkheidscheck
krijgen.

Aanvulling
Een aanvulling doen op
mijn aanvraag en daarbij
horende documenten
verzamelen. Nog een
keer de aanvulling /
aanvraag indienen.
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Fasering

Afwachting
Ik moet wachten op het
besluit.

Uitleg
fasering

Besluit

Betaling

Bezwaar

Het besluit ontvangen, lezen
en als nodig hulp vragen van
de expert om besluit uit te
leggen. Dan besluiten om
alvast de voorbereidingen
voor de realisatie te starten.

De legesrekening ontvangen
en betalen.

Het officiële bezwaartraject
doorlopen als er
belanghebbenden zijn met
bezwaar op mijn initiatief.

Na een positief besluit heb ik
weinig inzicht in waarom de
kosten zo enorm hoog zijn. Na de
betaling eindig ik neutraal.

Ik krijg hulp van
gemeente bij mijn
aanvraag
Na het indiening ben ik
tevreden, maar minder dan
de initiele aanvraag.

Vergunningscheck
geeft me snel
uitsluitsel

Ik word wat positiever
door het verzamelen van
kwalitatief werk en het
behouden van controle.

De noodzaak van een
vergunning is voor mij
niet duidelijk

Ik kan digitaal
mijn vergunning
aanvragen

Positief
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Realisatie

Het initiatief realiseren,
meldingen doen en
controles tijdens de
realisatie begeleiden.

Gebruik
Genieten van het initiatief,
mogelijke controles
begeleiden en WoZ waarde
verandering doorgeven.

Ik krijg geen
duidelijkheid over
volgende stappen

Neutraal

Mijn specialist
levert goed werk
Ik krijg te veel en
ongestructureerde
informatie

Gemeenteambtenaar
mag mij blijkbaar niet
adviseren

Het proces is te moeilijk
om zelf te doen

Het is me onduidelijk
welke informatie exact
in de aanvraag hoort

De realisatie zelf is positief, maar
de controles vanuit de gemeente
zorgen voor extra zorgen en
verplichtingen die een negatieve
invloed hebben. Ik had er geen
zin in dat de gemeente zelfs
nu nog controle op me wilde
uitoefenen.

Deze pijn zorgt ervoor dat
de belevingscurve minder
snel stijgt dan zou kunnen

Het besluit is
te complex
Neutraal

Negatief

We willen heel graag
een aanbouw maken
aan ons huis, dan
kunnen we daar een
mooie studeerkamer
plaatsen en een extra
logeerkamer voor de
kinderen.

Moment van
de waarheid

Ik droom over alle
mogelijkheden van mijn
initiatief. Positiviteit heerst
omdat er zich geen
problemen voordoen.

Positief

We willen heel graag
een aanbouw maken
aan ons huis, dan
kunnen we daar een
mooie studeerkamer
plaatsen en een extra
logeerkamer voor de
kinderen.

belevingscurve bij
positief besluit

Ik krijg gebrekkige
informatie over het
proces

belevingscurve bij
negatief besluit

De aanvraag is erg
uitgebreid en niet alles is
op mij van toepassing
Aanvraag afgekeurd? Ik
wist niet eens dat er een
ontvankelijkheidstoets zou komen

Weinig en
laat inzicht in
kosten

Negatief

Ik vind het wachtproces
lang en ontransparant

Ze vertellen
me niet hoe
het wel kan

Bezwaar is erg onwenselijk
en geeft een zeer
negatieve beleving. Een
positieve uitspraak zorgt
voor een redelijk positief
einde.

Er zijn randactiviteiten
waar ik ook weer aan
moet denken

Ik krijg meer bemoeienis
van de gemeente in de
vorm van controles

Ik vind de lege kosten
onredelijk hoog

De bezwaar
procedure kost mij
extra tijd en geld

Ik word geconfronteerd
met een juridische
prodedure

