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Eerste stap genomen voor herontwikkeling 
winkelcentrum Kopermolen!
Beste bewoner van Leiden,

Hierbij kunt u de eerste nieuwsbrief lezen met informatie over de herontwikkeling van plangebied 
Kopermolen. 

Op deze bijzondere locatie is Van der Vorm Vastgoed voornemens om samen met de gemeente 
te investeren in modernisering van het winkelcentrum, het toevoegen van woningen en het optima
liseren van de openbare ruimte.

Terugblik Wijk Event – 23 mei 2017
Wellicht dat sommigen van u tijdens het Wijk Event, georganiseerd door wijkvereniging Merenwijk, 
al de eerste informatie hebben gezien en gehoord. Op deze dag zijn drie modellen getoond. 
Iedereen kon vragen stellen aan het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond. De modellen 
betreffen de eerste mogelijke ideeën voor de vernieuwing van het plangebied en zijn derhalve 
geen vastomlijnde plannen. De reacties van de bezoekers waren divers, ze varieerden van zorg over 
uitzicht en schaduw door de eventuele bouw van de woontorens tot en met reacties dat men het fijn 
vindt dat winkelcentrum en openbaar gebied opgeknapt gaan worden. Kortom; de discussie over 
de vernieuwing van het nieuwe hart van de wijk is nu volop begonnen! 

Het delen van ideeën en inzichten is belangrijk omdat het herontwikkelen van een gebied waarin 
we samen wonen, ondernemen, werken en elkaar ontmoeten geen gemakkelijke opgave is.  
Om deze reden betrekken we iedereen al in een vroeg stadium bij de planvorming. 
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Stand van zaken en voortgang 
Inmiddels zijn de opmerkingen van de eerste analyse van het plangebied Kopermolen verwerkt.  
De volgende stap is om een aantal technische en financiële zaken verder te onderzoeken en deze 
input te verwerken in een stedenbouwkundig studiemodel. 

Het vernieuwingsplan voor winkelcentrum De Kopermolen zal door Van der Vorm Vastgoed zelf 
worden ontwikkeld. Voor de aanpak van de openbare ruimte en het toevoegen van woningen zal 
worden samengewerkt met de gemeente. Een impuls aan de kwaliteit en de verbinding met de 
groene omgeving staan hierin centraal.

Informatiebijeenkomst – maandag 18 september 2017 van 19.30 tot 21.00 uur
Op deze avond organiseert de gemeente Leiden samen met Van der Vorm Vastgoed een informatie
bijeenkomst. Er zal informatie worden verstrekt over welke stappen er genomen gaan worden in het 
komende eerste jaar. 
Verder willen we graag de uitgangspunten voor het plangebied Kopermolen met u delen, zodat de 
visie op het gebied en de wijk helder is voor iedereen.
Dus…noteert u deze datum alvast in uw agenda! In een volgend bericht zullen wij u meer informatie 
over het programma en de locatie mededelen. 

Nieuws
Wij willen nieuws over deze herontwikkeling op frequente en actuele basis met u delen. 
Wij hebben hiervoor communicatiebureau WF Communicatie (WF) in de arm genomen. 
Zij zullen u, namens Van der Vorm Vastgoed, regelmatig op de hoogte stellen en u kunt zich aan
melden voor onze nieuwsbrief door uw mailadres te verzenden naar manuela@wfcommunicatie.nl.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze altijd stellen aan ondergetekende.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd en tot de volgende keer. 

Met vriendelijke groeten,

Namens Van der Vorm Vastgoed Groep, 
Manuela Fernandez van WF Communicatie
Communicatiemanager Herontwikkeling Kopermolen

Email  manuela@wfcommunicatie.nl 
Telefoon  073 – 6 123 116 
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