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* CanYouImagine
- ¨Stadsatelier Den Haag - In gesprek met de stad¨
http://canyouimagine.nl/projecten-ontwerp-en-advies-voor-co-creatie/stadsatelier-den-haag/
- ¨De DebatMobiel¨
https://www.debatmobiel.nl/de-debatmobiel/
- ¨Ontwerptafel Haags Voedsellokaal - Ontwerpen met de community¨
http://canyouimagine.nl/projecten-ontwerp-en-advies-voor-co-creatie/ontwerptafel-haagsvoedsellokaal/
* De Ruimtemaker
- ¨Organisch onwikkelen als stedenbouwkundige strategie¨
http://deruimtemaker.nl/wp-content/uploads/sites/14/2016/11/32-organisch-ontwikkelen.pdf
- ¨Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek¨
https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2017/11/lsa_essay-soeterbroek_180205.pdf
* Utrechtse Ruimtemakers
- ¨Utrechtse Ruimtemakers: Slimmer samen stadmaken, 8 lessen over zeggenschap, honoreren,
organiseren en oogsten¨
http://utrechtseruimtemakers.nl/public/media/upload/Slimmer%20samen%20stadmakenvoorpublicatie-web61.pdf
- Motie Gemeenteraad Utrecht ¨Samen Stadmaken¨
http://utrechtseruimtemakers.nl/public/media/upload/motie%209972.pdf
* Gemeente Den Haag
- ¨Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020¨
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4721862/2/RIS295898%20Actieplan
%20Burgerparticipatie%202016-2020
- Participatie in Den Haag, initiatieven, Stadspanel
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee.htm
- Wat is jouw maatschappelijke waarde?
https://maex.nl/denhaag
- De Commissie Ruimte behandelt op 31 mei (avond) de zienswijze Binckhorst en doet ook de
inhoudelijke behandeling als daar nog tijd voor is
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6403545/1/Termijnplanning_Algemene_Raadscommis
sies_van_25_en_26_april_2018
De documenten zoeken kan hier via het RIS-nummer: https://denhaag.raadsinformatie.nl/
- Over uitspraak Raad van State (18 april 2018) in zaak woningsplitising Regentesse-Valkenbos:
https://denhaagfm.nl/2018/04/18/woningsplitsing-blijft-toegestaan-in-regentesse-envalkenboskwartier/

* Stop Internationaal Park
- ¨Internationaal park¨
http://www.sosdenhaag.nl/groen/watdanwel/
- ¨Stop Internationaal Park (wandelen met Maup)¨
https://wandelenmetmaup.wordpress.com/2015/12/05/stop-internationaal-park/
- Video ¨Stop Internationaal Park¨
https://www.youtube.com/watch?v=Xkxq1JecMpk
- ¨Internationaal park´ (blog Jan de Wandelaar)¨
https://jandewandelaar.wordpress.com/category/internationaal-park-2/
* I´m Binck en Binckhorst
- ¨Motie aangenomen over Kernwaarden Binckhorst¨
https://imbinck.nl/news/motie-aangenomen-over-kernwaarden-binckhorst/
- ¨I´m Binck (Facebook)¨
https://www.facebook.com/imbinck
- Video GGTV ¨Herbestemming Onbekend - Binckhorst¨
https://vimeo.com/251789171
- ¨Binckhorst – Omgevingsplan¨
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/omgevingsplanbinckhorst.htm
- ¨Planvorming in een gebied zonder masterplan, ondernemers aan het woord – deel 1¨
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/planvorming-een-gebied-zonder-masterplanondernemers-aan-het-woord-deel-1/
* NPBO
- ¨Omgevingswet en Omgevingsbesluit in strijd met internationale verplichtingen?¨
https://www.npbo.nl/wp-content/uploads/2017/05/170522-behandeling-omgevingswet-eerstekamer.pdf
- ¨Bugermacht en publieke besluitvorming over ruimtelijke plannen en projecten¨
http://www.npbo.nl/wp-content/uploads/2016/12/121216-Artikel-burgerparticipatie.pdf
- ¨Gap-analyse SIA op basis van de IFC Prestatienorm met de huidige Nederlandse praktijk en
nieuwe Omgevingswet/AMVB Omgevingsbesluit¨
https://www.npbo.nl/wp-content/uploads/2017/11/Toepassing-Social-Impact-Assessment-inNederland-FINAL.pdf
* Zeeheldenkwartier / de Groene Eland
- Wijkkrant Zeeheldennieuws
http://www.zeeheldennieuws.nl
- ¨Van de Ex-Voorzitter van bewonersorganisatie De Groene Eland¨
http://www.zeeheldennieuws.nl/2018/02/van-de-ex-voorzitter/
- ¨Sloop Parkeergarage Prins Hendrikstraat?!¨
http://www.zeeheldennieuws.nl/2017/02/sloop-parkeergarage-prins-hendrikstraat/
- ¨Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden¨

https://www.denhaag4u.net/Parkeergarage-prins-hendrikstraat/zeehelden.htm
* Meer Democratie
- ¨Red het referendum – Teken de petitie¨
https://www.meerdemocratie.nl/referendum
- ¨Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie. Wij waarschuwen Eerste Kamer voor
veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming¨
https://www.meerdemocratie.nl/staat-gedagvaard-om-referendum-door-meer-democratie-wijwaarschuwen-eerste-kamer-voor-veel-referenda
- ¨Dossier buurtrechten¨
https://www.meerdemocratie.nl/dossier-buurtrechten
* Aan de slag met de Omgevingswet (VNG, IPO, UvW en Rijk)
- ¨De Omgevingswet uitgelegd¨
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/
* Mooiwaarts / Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
- ¨Laat Omgevingsplan niet over aan techneut die elke dag zo’n plan uitpoept¨
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20171003-interview-omgevingswetgemeenteraad-laat-omgevingsplan-niet-over-aan.pdf
- ¨Planologie vanuit de skybox¨
http://www.mooiwaarts.nl/planologie-vanuit-de-skybox/
- ¨Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit¨
http://www.mooiwaarts.nl/wp-content/uploads/FedRK_Schetsboek_DEF.pdf
- ¨Mijd de informatiecarrousel bij invoering Omgevingswet¨ (zie reactie)
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opinie/columns/mijd-deinformatiecarrousel-bij-invoering.9566721.lynkx
* LSAbewoners
- ¨Breda en buurtrechten: vrijblijvendheid voorbij¨
https://www.lsabewoners.nl/breda-buurtrechten-vrijblijvendheid-voorbij/
- ¨Right to Challenge Community of Practice, Tip Top Tien¨
https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Right-to-ChallengeCommunity-of-Practice-Tip-Top-Tien_DEF1.pdf
* Delft
- ¨Delfts Doen¨
https://www.delft.nl/wonen/bouwen/omgevingswet/delfts-doen
- ¨Roadshow Omgevingswet Delft: Participatie¨
https://www.youtube.com/watch?v=aYR-0Z9uZ_8
¨De Omgevingswet komt er aan - wat betekent dat¨
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2016-10/0078-dlft-presentatie-def.pdf

¨ Visie op de invoering van de omgevingswet¨
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2016-10/visie-op-de-invoering-van-de-omgevingswet.pdf
* Bezwaartermijnen Omgevingswet
- ¨Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving (Omgevingswet)¨ (Staatscourant, 26 april 2016)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
- ¨Bomen in de nieuwe Omgevingswet¨ (Bomenstichting Amsterdam, 2016)
http://www.bomenstichtingamsterdam.nl/omgevingswet.html
- ¨Pas op met nieuwe termijnen in Omgevingswet¨ (Cobouw, 11 april 2016)
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2016/04/pas-op-met-nieuwe-termijnen-in-omgevingswet101198267
- Zie ook het commentaar van PVV Eerste Kamerlid Van Hattem over kortere bezwaartermijn en
omwonendenrecht (15 maart 2016): ¨Ondertussen wordt het belanghebbendenbegrip voor
omwonenden onder de Omgevingswet niet verruimd, (….) waardoor de kans nog groter is dat een
publicatie van een buurgemeente gemist wordt.¨ (voor de complete tekst:)
https://www.eerstekamer.nl/id/vk2ezag0otzg/spreekbeurt/spreekbeurt_van_hattem_bij_omgeving

