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Onderwerp  Informatieavond Kopermolen    

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Tijdens de informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk (op woensdag 7 

juni) kreeg de gemeente veel vragen over de plannen voor de Kopermolen. Tijdens de 

informatieavond konden niet alle vragen beantwoord worden. Daarom stuur ik u hierbij meer 

informatie over de plannen voor de vernieuwing van de Kopermolen en een uitnodiging voor de 

informatiebijeenkomst in september.  

 

Vernieuwen van De Kopermolen  

Van der Vorm is eigenaar van de Kopermolen. De eigenaar wil het winkelcentrum vernieuwen.  

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Van Der 

Vorm. De intentieovereenkomst houdt in dat Van der Vorm de komende tijd plannen maakt voor 

de herontwikkeling van het winkelcentrum. Deze plannen worden vervolgens bij de gemeente 

neergelegd en getoetst. Voor het zover is, wil de ontwikkelaar ook graag van buurtbewoners 

horen wat zij belangrijk vinden bij de vernieuwing van De Kopermolen.  

 

Informatieavond 

Op maandag 18 september van 19.30 – 21.00 uur organiseert de gemeente samen met Van 

der Vorm een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom om te horen wat de plannen voor 

de Kopermolen zijn, hoe u een bijdrage kunt leveren en kunt reageren èn hoe u op de hoogte 

kunt blijven. Medewerkers van Van der Vorm en de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden. De locatie voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. In september volgt de 

uitnodiging, met de locatie van de bijeenkomst.  

 

Nieuwsbrief Van der Vorm 

Eigenaar Van der Vorm stuurt vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit. Het eerste exemplaar 

treft u in de bijlage bij deze brief aan. Wilt u de nieuwsbrief ook per mail ontvangen? Dan kunt u 

zich abonneren door een mail te sturen naar manuela@wfcommunicatie.nl.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie of eventuele vragen over kunt u contact opnemen met de gemeente via 

tel. 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur) of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henri van Middelaar 

Projectleider 

Gemeente Leiden 


