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Doel van de avond

• 1. Terugblik op 2018
• 2. Informeren participatie proces door de 

gemeente Leiden
• 3. Wie wil actief meewerken?
• 4. Vragen



Terugblik 2018

• 1. Ruimtelijk visie kopermolen vdVorm
• 2. Politiek cafe februari 2018
• 3. Gemeenteraads verkiezingen 21 maart
• 4. Coalitie Akkoord 2018-2022
• 5. B&W besluit
• 6. Brief Wethouder Fleur Spijker
• 7. Gesprek met Gijsje Jacobs



Ruimtelijke visie vdVorm



Politiek cafe 18 februari 2018



Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

• Oude coalitie, D66, PvdA en VVD
• Nieuwe coalitie: D66, PvdA en GroenLinks



Beleidsakkoord 2018-2022
• In de Merenwijk verlangen we een beter plan 

voor de kopermolen. 
• Het huidige wijkpark is heel belangrijk voor de 

wijk. Daarom blijft het groen behouden.Liefst
willen we meer groen toevoegen aan de 
omgeving. 

• Revitalisering van het winkelcentrum willen we 
combineren met woningbouw. 

• De herontwikkeling van de Kopermolen  wordt in 
samenspraak met de bewoners, eigenaren en 
ondernemers vormgegeven.



B&W besluit 19 juli 2018

• We hebben kennis genomen  van het 
planproces tot heden. Het eindproduct 
daarvan, leggen we terzijde. Het opstellen van 
een beter plan schorten we op, tot na de 
vaststelling van een kader stellende Nota van 
Uitgangspunten door uw raad.

• We starten na de zomer een participatietraject
onder de regie van de gemeente.



Brief wethouder Fleur Spijker juli 2018.

• Het college geeft nu nog niet aan waar wel of 
waar niet gebouwd kan gaan worden. Dat 
besluit komt nadat we als gemeente het 
participatietraject hebben doorlopen.

• Het motto van dit college is ‘Samen maken we 
de stad’. Ik hoop van harte dat u samen met 
ons wilt werken aan een mooi plan voor De 
Kopermolen en daarmee voor de hele 
Merenwijk.



Gesprekken met Fleur Spijker en Gijsje 
Jacobs

• Gesprek met Fleur Spijker.
• Gesprek met Gijsje Jacobs
• Voorlopig plan met de hoofdstappen:
• 1. Inventarisatie/verkenning
• 2. De wijk in  en info, meningen, voorkeuren ophalen 

over woningen, openbare ruimte, groen. Middelen: 
bijeenkomsten, straatinterviews, online enquete.

• 3. Gijsje stelt een concept Nota van uitgangspunten op
• 4. Haalt reacties op de nota op
• 5. Komen tot definitieve versie



Wie wil meewerken?

• Op basis van Expertise, Belangstelling, 
Ervaringsdeskundige.

• Bijvoorbeeld: Groen en water, Verkeer en 
parkeren, Wonen, Winkelaanbod, Bieb,hart in 
de wijk, toegankelijkheid, integratie, enz. enz.



Planning

• 18 september vervolg bijeenkomst 
• Eind september Bewonersavond door de 

gemeente Leiden met Gijsje Jacobs
• Eind december concept Nota van 

uitgangspunten naar de gemeenteraad


