
Verslag bijeenkomst Klankbordgroep Kopermolen 5 juli 2017 

Aanwezigen: Maurice Loerakker, Hanneke Molewijk, Peter Prins, Marjolein Spiering, Akke 
Timmermans, Gert Walrave, Fred Wessels 
Afgemeld: M. Muis, J. Schwenke, M. Vorenhout 

Na een kennismakingsrondje en uitleg over de rol van de wijkvereniging en de wijkvisie zijn 
de 3 studiemodellen voor de revitalisering van het winkelcentrum de Kopermolen en  de 
tijdsplanning van de Stuurgroep besproken. 
De rol van de klankbordgroep is bewoners betrekken, inspraak in het proces en tijdig 
kenbaar maken wat de belangen van omwonenden en groepen zijn die rechtstreeks met de 
revitalisering te maken krijgen. Zo zijn verschillende groepen niet betrokken bij de 
revitalisering zoals de Regenboog, de VVE en ook het gezondheidscentrum willen graag 
nauw betrokken worden. 
In de volgende Stuurgroepbijeenkomst zal dit kenbaar gemaakt worden. 

VVE Rosmolen zal wisselend vertegenwoordigd worden door Hein Verwoerde, Tina Vrede en 
Marjolein Spiering. De VVE maakt zich zorgen over hoogbouw in de directe omgeving en de 
gevolgen voor het woongenot en de waardevermindering van de woningen. Mevrouw 
Spiering zal een link doorsturen van de wetgeving hoogbouw 2019. Ze vermoedt dat de 
planning hierdoor wel eens versneld zou kunnen worden. 

Het Gezondheidscentrum Merenwijk wil een goede locatie vinden of verbouwen. Voor hen is 
een nieuw onderkomen een optie. 
De uitnodiging voor de informatieavond over de revitalisering van de Kopermolen is op 18 
september, tijd en locatie worden nog bekend gemaakt. 
Voorgesteld wordt de presentatie 3-D visueel te maken met een model van de situatie nu als 
vergelijkingsmodel. 

De heer Wessels geeft aan dat de Regenboog in sommige modellen niet meer bestaat. De 
Regenboog heeft een ontmoetingsfunctie en een groot netwerk van participerende 
wijkbewoners.  
Ook de Regenboog zal aangepast gaan worden, met name ingrepen aan het dak met 
duurzame oplossingen staan gepland. 
 
De prettige en constructieve bijeenkomst wordt afgesloten. 
Nieuwe bijeenkomst: 25 september 2017 20:00 uur Pelmolen 3 


