
Van: "Wijk, Bart van" <B.van.Wijk@leiden.nl>
Datum: 10 september 2019 12:34:50 CEST
Aan: Wijkvereniging Merenwijk <akketimmermans3@kpnmail.nl>
Kopie: "Spijker, Fleur" <F.Spijker@leiden.nl>, "Pijnacker, Marjolein" <M.Pijnacker@leiden.nl>,
Onderwerp: Antw.: Kopermolen.

Beste Akke,


Dank dat je mij hebt meegenomen in je mail aan wethouder Spijker. Je hebt het in je mail over een 
aantal onderwerpen, mede namens de wethouder kan ik je daarover op dit moment het volgende 
vertellen:


Wij weten dat Van der Vorm met een aantal partijen aan het verkennen is wat de mogelijkheden 
zijn voor een multifunctioneel centrum in het gebied. De gemeente is  bij deze gesprekken niet 
direct betrokken. Met VdV hebben we afgesproken dat zij hun verkenning na afronding met ons 
bespreken. 


Het klopt dat ik projectleider ben voor de uitvoering van de verschillende deelprojecten die zullen 
voortkomen uit het gebiedspaspoort. Voordat er concrete plannen gemaakt kunnen worden 
moeten eerst twee zaken gebeuren, zoals de wethouder ook al aangaf tijdens de behandeling van 
het paspoort in de gemeenteraad. Hieronder licht ik die graag toe: 


Allereerst moeten we nieuwe afspraken op hoofdlijnen maken met Van der Vorm. Hierover zijn de 
gesprekken gestart. Onderwerp van gesprek is hoe Van der Vorm en de gemeente de komende 
jaren in het gebied kunnen samenwerken en wat de rolverdeling tussen beide is. We hopen eind 
dit jaar de nieuwe afspraken te kunnen bekrachtigen.


Daarnaast moeten we als volgende stap in het Leids Planproces (het gebiedspaspoort is pas het 
begin) een kaderbesluit maken en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. Met het 
kaderbesluit stelt de gemeenteraad de kaders die zijn genoemd in het gebiedspaspoort vast. Ook 
worden onder andere de middelen en de uren vrij gemaakt en een planning voor de komende 
jaren opgesteld. Zodat we de komende tijd aan concrete plannen zoals bijvoorbeeld die voor het 
openbaar gebied te kunnen werken. Onderdeel van het kaderbesluit is ook hoe de participatie en 
communicatie vanaf dat moment vormgegeven gaat worden, zodat bij verdere uitwerking de 
Merenwijkers en andere belanghebbenden betrokken worden. Ik hoop en verwacht dat eind van 
het eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2020 het kaderbesluit door de gemeenteraad 
genomen kan worden. 


De komende maanden staan dus in het teken van nieuwe samenwerkingsafspraken met Van der 
Vorm en het voorbereiden van een kaderbesluit en daarmee de basis leggen voor de 
ontwikkelingen de komende jaren. Ik vind het belangrijk dat we vanuit de gemeente, ikzelf en ook 
wijkmanager Marjolein Pijnacker (contact voor de maatschappelijke plannen) en ook Van der 
Vorm, tot de vaststelling van het kaderbesluit regelmatig spreken met belanghebbenden zoals de 
wijkvereniging en ook met ondernemers, de VVE Papiermolen, het kerkelijk centrum, etc. Daarom 
stel ik voor om de Overleggroep Kopermolen (opnieuw) in het leven te roepen, waarbij een of twee 
personen van de wijkvereniging, de ondernemers en mogelijk ook de VVE Papiermolen eens in de 
twee maanden met de gemeente en Van der Vorm bijpraten over de stand van zaken. De rest van 
de wijk zullen we op de hoogte houden door regelmatige updates als er iets te melden, of te 
vragen is, via de digitale nieuwsbrief (stadsnieuws) van de gemeente. Onderdeel van het 
kaderbesluit zal ook zijn hoe de gemeente de participatie en communicatie vorm geeft, dat lijkt 
me een goed thema om te bespreken in de overleggroep. 


Ik heb vandaag ook even overleg gehad met Marjolein Pijnacker. Het lijkt ons een goed idee dat ik 
de volgende keer bij jullie vaste overleg aansluit (dat is 9 oktober meen ik). Dan kunnen we een 
aantal zaken uit jouw mail en uit mijn antwoord mogelijk bespreken.


Tot die tijd kun je mij uiteraard ook gewoon per mail of telefoon benaderen. 


Met vriendelijke groet,

Bart van Wijk
Programmamanager leidse Ommelanden
Projectmanager Kopermolen
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