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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 9 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden besloten om het 

voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk voor inspraak vrij te geven. Met deze brief willen wij u 

hierover informeren. 

 

Bestemmingsplan Merenwijk 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat gemeenten moeten beschikken over actuele 

bestemmingsplannen. In dit kader wordt het nieuwe bestemmingsplan Merenwijk opgesteld. 

Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Zijl in het oosten, de Slaagh- en Stinksloot in 

het zuiden, het spoor in het westen en de gemeentegrens met Teylingen in het noorden. 

 

Conserverend van aard 

Het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk is conserverend van aard. Dat betekent dat in 

beginsel de bestaande legale situatie als uitgangspunt is genomen en er geen nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn meegenomen. Zo wordt bijvoorbeeld voor de herontwikkeling van 

winkelcentrum De Kopermolen eerst een apart ruimtelijk plan opgesteld. 

 

Bij het actualiseren van een bestemmingsplan moeten er soms keuzes worden gemaakt ten 

opzichte van het huidige bestemmingsplan. De belangrijkste keuzes zijn terug te vinden in 

paragrafen 2.3 en 2.4 van het voorontwerp. 

 

Inzage stukken 

Het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk ligt vanaf vrijdag 19 mei 2017 tot en met 

donderdag 29 juni 2017 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. Wij willen u 

verzoeken om voor uw perceel te controleren of er afwijkingen zijn. Het voorontwerp is op de 

volgende manieren te raadplegen, waarbij u wordt geadviseerd om het voorontwerp te bekijken 

via de landelijke website omdat deze digitale versie leidend is ten opzichte van een PDF of een 

papieren versie. 

 Ga daarvoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl en kies bovenin de balk voor ‘Een plan bekijken’ 

en in het uitvouwmenu voor ‘Bestemmingsplannen’. In het volgende scherm kunt u aan de 

linkerkant kiezen voor zoeken op ID. Vul daar het volgende nr. in: 0546.BP00126-0101. 

 U komt er ook door het volledige adres van de website op uw browser in te toetsen: 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0546.BP00126-0101 

 De PDF-bestanden van het voorontwerp kunt u inzien via: www.leiden.nl/ruimtelijkeordening. 

 De papieren versie van het voorontwerp is in te zien in het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 

(maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en in het stadhuis (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur 

en donderdag 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur). 

 

Indienen inspraakreactie 

Gedurende de inspraaktermijn kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van 

burgemeester en wethouders (postbus 9100, 2300 PC  Leiden). Per e-mail kunt u dit sturen aan 

sleutel@leiden.nl. Vermeld hierbij als onderwerp ‘Inspraak voorontwerp bestemmingsplan 



Merenwijk’ en het zaaknummer ‘404734’. Voor een mondelinge inspraakreactie maakt u eerst 

een afspraak met het secretariaat van team Ruimtelijke Ordening, tel. (071) 516 5828. 

 

Inloopavond 

De gemeente Leiden organiseert op woensdag 7 juni 2017 een inloopavond in de kleine zaal 

van De Regenboog (Watermolen 1, Leiden) van 19.00 uur tot en met 21.00 uur. 

Vertegenwoordigers van de gemeente zijn dan aanwezig om zowel het voorontwerp 

bestemmingsplan als de ruimtelijke procedure toe te lichten en eventuele vragen te 

beantwoorden. 

 

Verdere procedure 

Deze inspraakfase wordt afgesloten met een inspraaknota, die door het college van B en W 

wordt vastgesteld. In deze nota zijn alle inspraakreacties samengevat en voorzien van een 

antwoord. Eventuele aanpassingen worden in het ontwerp bestemmingsplan verwerkt. Dit 

ontwerp bestemmingsplan gaat te zijner tijd wederom ter inzage, waarbij de mogelijkheid wordt 

geboden om zienswijzen in te dienen. Na behandeling van de zienswijzen stelt de 

gemeenteraad uiteindelijk het definitieve bestemmingsplan vast. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen 

en Wonen via telefoonnummer 14 071 (maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur) of via 

www.leiden.nl/contact. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

W. Spies 

Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling 

Cluster Stedelijke Ontwikkeling 


