
Geachte heer, mevrouw, 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het proces 
rondom de herontwikkeling van de Kopermolen. In deze brief informeer ik u graag over het 
participatietraject dat na de zomer start. 

Voor de winkelcentrum de Kopermolen en omgeving maken we een beter plan, inclusief de 
bouw van woningen en herinrichting van de omgeving. Het college heeft hierbij een belangrijk 
uitgangspunt geformuleerd: de totale oppervlakte groen moet even groot blijven of zelfs groter 
worden. 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, met betrokkenen 
hebben gesproken en alle meningen goed in beeld hebben. 

Nieuw participatietraject 
Na de zomer start een participatietraject. Wij willen dan graag met u en andere betrokken 
uitgangspunten formuleren voor een beter plan voor de revitalisering van de Kopermolen en 
omgeving. Samen met bewoners, eigenaren en ondernemers werken we aan een Nota van 
Uitgangspunten. De gemeente Leiden leidt dit proces. In december willen we de Nota van 
Uitgangspunten aan de gemeenteraad sturen. In september ontvangt u meer informatie over het 
participatietraject en hoe u hier een bijdrage aan kunt leveren. 

Meer informatie 
Op www.leiden.nl/kopermolen vindt u onder andere het collegebesluit dat over de Kopermolen is 
genomen. Ook staat op die pagina een link naar de website De Nieuwe Kopermolen en naar de 
website van het actiecomité Hart van de Merenwijk. 
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - 
keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. 

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. 

Met vriendelijke groet, 
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