
Kopermolen
Leiden
30.08.2017

Communicatieplan

Versie 3.3



2

Inleiding      p3 

Aanpak      p4

Fasering      p6 

Stakeholders     p8

Vertegenwoordiging stakeholders  p10 

Participatiemomenten    p12

Type bewoners     p15 

Inhoudsopgave



3

Inleiding

Op een bijzondere, maar complexe locatie, is men voornemens 
in het goed lopende winkelcentrum te investeren, zodat het 
herontwikkeld wordt tot toekomstbestendig wijkwinkelcentrum, 
met een versterking van de woonfunctie en een 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

De Zwarte Hond is gevraagd door Van der Vorm Vastgoed B.V. 
(hierna Van der Vorm), in overleg met Gemeente Leiden, om een 
stedenbouwkundige visie te maken voor het gebied.
Partijen hebben afgesproken, dat in overleg met elkaar, maar elk 
in hun eigen rol, achtereenvolgens worden opgesteld:
•	 een	analyse	van	het	plangebied	wat	betreft	knelpunten	en		
 kansen
•	 de	uitgangspunten	voor	een	stedenbouwkundig	plan	en	
•	 een	ruimtelijke	visie,	die	in	fasen	is	uit	te	voeren.

Daarnaast is een aanzet gedaan voor de communicatie rondom 
het vervolg van het project: van ruimtelijke visie tot daadwerkelijke 
bouw.

In het proces van concept tot realisatie krijgen de opdrachtgever, 
ontwikkelaars, belanghebbenden en De Zwarte Hond intensief 
met elkaar te maken.

In dit communicatieplan wordt beschreven hoe De Zwarte Hond 
voornemens is de stakeholders te benaderen en met hen te 
communiceren binnen het onderzoeks- en ontwerptraject.
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Rapportage na fase afronding 
In	een	rapportage	worden	na	de	eerste	fase,	de	analyse,	de
intenties en ambities van betrokkenen in kaart gebracht en later in
de eerste projectbijeenkomst gepresenteerd aan het projectteam.
De navolgende fases zullen tevens worden afgerond door een
presentatie aan het projectteam.
Stakeholders worden middels een nieuwsbrief geïnformeerd over
de afronding van de fases en de uitkomsten van de fase.

Open planproces met getrapte raadplegende participatie 
Gemeente en Van der Vorm hebben afgesproken een open planproces 
na te streven en voorwaarden te scheppen voor een getrapte 
raadplegende participatie van belanghebbenden en belangstellenden. 
Hierbij zal communicatie in de afzonderlijke stadia van planvorming 
plaatsvinden in een overleggroep met vertegenwoordigers van diverse 
organisaties. In het laatste stadium van planvorming zullen alle 
wijkbewoners geraadpleegd worden.
De vorm en omvang van de communicatie zal per stadium van het 
proces verschillend zijn. De aard van communicatie zal hoofdzakelijk
op het vlak liggen van raadplegen en informeren. Suggesties uit de wijk 
zullen daar waar mogelijk worden meegenomen. Aangedragen kennis 
over	de	wijk	wordt	meegenomen	in	de	analyse,	er	zullen	vragen	aan
de betrokkenen worden gesteld en indien mogelijk worden adviezen 
ingepast.

Werkwijze 
Wij stellen een werkwijze voor die zo veel mogelijk gebruikt maakt van 
de reeds aanwezige kennis en stukken om zo tot een beter plan te 
komen. We maken gebruik van kennis die al in en over de wijk aanwezig 
is. Tegelijkertijd stellen wij voor een met de relevante partijen intensief en 
navolgbaar communicatietraject op te starten. Onze rol zien wij vooral
als inhoudelijk faciliterend en aanjagend. Hierbij maken wij gebruik van 
onze kennis en ervaring zoals wij deze hebben opgedaan bij soortgelijke 
processen	en	projecten.	Bij	dit	type	projecten	staat	maakbaarheid,	
haalbaarheid en committent voorop, het proces moet gericht zijn op het 
parallel tekenen, rekenen, tempo maken en tegelijkertijd de verbinding 
houden met de belanghebbenden.

Doel is het maken van een plan dat kan rekenen op draagvlak van 
de wijk, gebruik makend van de kennis die in de wijk aanwezig is.

Aanpak
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Communicatie 
De uitgangspositie van alle betrokken partijen is overigens niet gelijk. 
Waar ontwerpers en opdrachtgever zich immers dagelijks met de 
materie van ruimte, stedenbouw en landschap bezig houden, hebben 
bewoners en andere belanghebbenden op dit gebied meestal andere 
kennis en ervaring.

Wij vinden het dan ook van cruciaal belang dat er gezorgd wordt voor 
een goede communicatie. Daarbij dient alle kennis van de betrokken 
partijen beschikbaar te worden gesteld zodat de voorwaarden waaraan 
het stedenbouwkundig plan moet voldoen en de omstandigheden 
waarbinnen gewerkt gaat worden, goed en helder in beeld worden 
gebracht.

In onze brede ervaring met herstructureringsprojecten, hebben wij een 
methode ontwikkeld waar, door middel van maquettes, animaties en 
referenties, verschillende modellen worden verbeeld. Door niet alleen 
verschillende keuzes met stakeholders te bespreken, maar ook de 
randvoorwaarden, kansen en vooral ook de consequenties van deze 
keuzemogelijkheden krijgen belanghebbenden inzicht in het hoe en 
waarom van een project. Hierdoor is het mogelijk om samen voor een 
kwalitatieve en realiseerbare oplossing te kiezen.
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Fasering

Fase 1: Analysefase 
Interviews met stakeholders.
Wijkvereniging houdt    
belevingsonderzoek in wijk,   
met vragen over Kopermolen.
 

FASE 1
individueel benaderen stakeholders

Fase 2: Input verwerken tot bouwstenen 
Aan vertegenwoordiging  
overleggroep worden de modellen 
gepresenteerd. Wat zijn de verschillende 
smaken? Is het mogelijk hiermee te koken?  
De modellen zijn voorzien van een 
overzichtelijke matrix met voor- en 
nadelen.  

FASE 2
input stakeholders wordt verwerkt tot 
modellen

Fase 3: Uitwerking voorkeursmodel 
Naar aanleiding van de input van de 
overleggroep, wordt het voorkeursmodel 
opgesteld.

FASE 3
uitwerking voorkeursmodel

Fase 4: Stedenbouwkundige visie 
Uitwerking tot stedenbouwkundige visie

FASE 4
stedenbouwkundige visie

Het project is opgedeeld in verschillende fasen. 
Per fase worden stakeholders betrokken.
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren in de wijk: 
de wijk- en winkeliersvereniging. 
Met hen is de participatie overlegd.

Fasering
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Primair    winkeliersvereniging + wijkvereniging  
raadplegen, adviseren, coproduceren 

interview, workshop, informatieavond

Secundair   corporaties met eigendom in buurt + bibliotheek + kerk  
raadplegen

interview

Winkeliers(vereniging) interview, wijkevenement, overleggroep, informatieavond, nieuwsbrief

Wijkvereniging interview, wijkevenement, overleggroep, informatieavond, nieuwsbrief

Bewoners Projectgebied wijkevenement, informatieavond, bewonersoverleg, bewonersbrief, nieuwsbrief

Bewoners Merenwijk wijkevenement, informatieavond, nieuwsbrief

Particuliere eigenaren interview, wijkevenement, informatieavond, eigenarenoverleg, 
bewonersbrief, nieuwsbrief

Corporatiewoningen De Sleutels interview, wijkevenement, informatieavond, eigenarenoverleg, 
bewonersbrief, nieuwsbrief

Kerk wijkevenement, informatieavond, eigenarenoverleg, bewonersbrief, 
nieuwsbrief

Bibliotheek BplusC interview, wijkevenement, informatieavond, bewonersbrief, nieuwsbrief

Fase 5: Stedenbouwkundig plan 
Na raadsbesluit en verkiezingen wordt 
aangevangen met het uitwerken van 
de stedenbouwkundige visie tot een 
VO Stedenbouwkundig plan. Tevens 
worden het beeldkwaliteitsplan en de 
duurzaamheidsvisie opgesteld.
Na toetsen wordt het VO 
stedenbouwkundig plan uitgewerkt tot 
DO stedenbouwkundig plan.

FASE 5
raadsbesluit en uitwerking 
stedenbouwkundige visie tot 
stedenbouwkundig plan

Fase 6: Bestemmingsplan 
 

FASE 6
toetsing stedenbouwkundig plan  
op- en vaststellen bestemmingsplan 
inspraaktermijn

Fase 7: Uitwerking en bouwplannen 

 

FASE 7
uitwerking door architect 
ontwerp SO - VO - DO
aanbesteding

Fase 8: Realisatie 

 

FASE 8
realisatie

Stakeholders
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Winkeliers(vereniging) Informeren, raadplegen, adviseren Fase 1 t/m 8

Wijkvereniging Informeren, raadplegen, adviseren Fase 1 t/m 8

Bewoners Projectgebied Informeren, raadplegen, adviseren Fase 1 t/m 8

Bewoners Merenwijk Informeren, raadplegen Fase 1 t/m 8

Particuliere eigenaren Informeren, raadplegen Fase 1 t/m 8

Corporatiewoningen De Sleutels Informeren, raadplegen Fase 1 t/m 8

Kerk Informeren, raadplegen Fase 1 t/m 8

Bibliotheek BplusC Informeren, raadplegen Fase 1 t/m 8

Stakeholders

Rolverdeling 
Van	der	Vorm	treedt	op	als	opdrachtgever	van	de	analyse,	de	uitgangspunten	en	het	ruimtelijk-
economisch plan alsmede van de brancheringsvisie. Tot deze taak behoort ook de participatie
van belanghebbenden en belangstellenden. De gemeente adviseert Van der Vorm met deze
verantwoordelijkheden. De gemeente draagt kaders aan op het gebied van onder meer
ruimtelijke ordening en verkeer, en zal in overleg met Van der Vorm een belangrijke rol nemen
op het gebied van communicatie met belanghebbenden en belangstellenden. De gemeente zet
hiervoor deskundigheid in en stelt een projectmanager aan die als contactpersoon voor Van der
Vorm optreedt en die intern bij de gemeente het project coördineert.

Stuurgroep
Van der Vorm en gemeente Leiden vormen een stuurgroep die verantwoordelijk is voor de 
aansturing van dit project en de bestuurlijke besluiten.

Project- en overleggroep
Iedere fase worden de uitkomsten voorgelegd aan de project- en de overleggroep in een 
gezamenlijke bijeenkomst. In deze groepen nemen de volgende partijen deel: 
Projectgroep: Gemeente Leiden + Van Der Vorm + De Zwarte Hond
Overleggroep: Projectgroep + winkeliersvereniging + wijkvereniging
In de overleggroep nemen twee vertegenwoordigers plaats van zowel de wijk- als 
winkeliersvereniging. Zij leveren input namens hun achterban. Zij communiceren met hun 
achterban over de inbreng. Na een overleg krijgen alle partijen 5 werkdagen de tijd om hun 
reactie te geven.

Bewonersoverleg en eigenarenoverleg
Van der Vorm en gemeente hebben een bewonersoverleg en eigenarenoverleg ingesteld 
voor fase 4, opstellen stedenbouwkundige visie, om zo zelf te communiceren met direct 
omwonenden en pandeigenaren. In een speciale sessie worden een aantal vragen centraal 
gesteld waarop van de betreffende groep reactie gewenst is. Nader wordt bepaald of deze 
overleggen gedurende het gehele project traject ingesteld zullen blijven.

Openbare communicatie
Er zijn verschillende evenementen waarop alle geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen 
informatie te krijgen en te reageren. Dit gebeurd op openbare informatie avonden.
Om alle geïnteresseerden met regelmaat te informeren zal een nieuwsbrief worden opgesteld 
en verzonden. Deze nieuwsbrief zal namens Van der Vorm worden opgesteld door WF 
Communicatie. Gemeente, De Zwarte Hond en Van der Vorm leveren WF Communicatie de 
“content”.
WF Communicatie zal ook de contactpartij zijn voor vragen n.a.v. de nieuwsbrief. Zij zullen deze 
vragen verzamelen en rubriceren en terugkoppelen aan Van der Vorm welke deze informatie 
weer zal delen met gemeente Leiden en de Zwarte Hond.
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Stakeholders in gebied

bibliotheek De Sleutels

kerk

Winkeliers

LEGENDA

 Van der Vorm Vastgoed
 Diverse particuliere eigenaren (VVE  Rosmolen)
 WBV De Sleutels van Zijl en Vliet
 Victoriaat van de RK Kerk Merenwijk (1/3) en  
 Protestantse Gemeente Leiden (2/3)
 Gemeente Leiden + erfpacht Molen Holding 
 Gemeente Leiden + erfpacht Vebra N.V.
 Gemeente Leiden + erfpacht Vebra N.V.
 Gemeente Leiden + erfpacht Miralda Francis  
 de Nida / MT De Ridder
 Diverse particuliere eigenaren, VVE   
  Papiermolen 2-170
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Vertegenwoordiging stakeholders

De winkeliers worden vertegenwoordigd 
door het bestuur van de 
winkeliersvereniging en betrokken actieve 
ondernemers. Alle winkeliers
in en om de Kopermolen zijn lid 
van de winkeliersvereniging. In de 
winkeliersvereniging zitten dus niet enkel 
huurders van Van Der Vorm, maar ook 
winkeliers buiten de Kopermolen.
Twee vertegenwoordigers van de winkeliers 
nemen zitting in de overleggroep.

Contactpersoon: Erik Hauwert
Vertegenwoordiging: twee bestuursleden

winkeliers(vereniging)
De Wijkvereniging Merenwijk 
vertegenwoordigd wijkbewoners van de 
Merenwijk. Zij zijn een jonge, actieve 
vereniging met ca. 300 leden. Zij zijn 
actief op en bereikbaar via sociale media, 
nieuwsbrief, huis-aan-huis en organiseren 
open toegankelijke avonden voor 
wijkbewoners. Gedurende het traject zijn 
er via hen meerdere inspraakmomenten 
voor bewoners. Alle bewoners van de
Merenwijk kunnen (kostenloos) lid worden 
van de wijkvereniging.
Twee vertegenwoordigers van de 
wijkvereniging nemen zitting in de 
overleggroep. Zij raadplegen hun 
klankbordgroep.

Contactpersoon: Akke Timmermans 
Vertegenwoordiging:  voorzitter en vice- 
voorzitter (thema groen, water & openbare 
ruimte), klankbordgroep

wijkvereniging

Alle bewoners van de Merenwijk kunnen 
inspraak leveren op het wijkevenement 
en de openbare avonden waarop het 
uitgewerkte voorkeursmodel wordt 
gepresenteerd.  
Ook kunnen zij zich aanmelden voor de 
nieuwbrief, om zo op de hoogte te blijven 
van het traject.
Daarnaast is de wijkregisseur betrokken 
bij het project, zij deelt wat er speelt in de 
wijk en wat de wensen en behoeften van 
bewoners zijn.

Vertegenwoordiging:  wijkvereniging, 
wijkregisseur, bewonersoverleg, 
bewonersverenigingen corporatie De 
Sleutels

bewoners Merenwijk
Direct rondom het winkelcentrum zijn 
bewoners extra belanghebbend door 
mogelijke hinder bij uitvoering van het 
ruimtelijk plan.
Een vertegenwoordiging van de bewoners 
(bij voorkeur enkelen per woningblok) zal 
zitting nemen in het bewonersoverleg.
Zij worden tevens uitgenodigd voor het 
wijkevenement en de openbare avonden 
met een bewonersbrief. Ze worden middels 
de nieuwsbrief op de hoogte gehouden
van het project.

Vertegenwoordiging: nog te bepalen

bewoners projectgebied

De vertegenwoordiging van stakeholders is op dusdanige 
wijze georganiseerd dat zoveel mogelijk betrokkenen gehoord 
worden.
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De bibliotheek is zowel bibliotheek als 
cultuurcentrum. Deze organisatie wordt 
vertegenwoordigd door zijn bestuur.

Contactpersoon: Frank Baetens 
Vertegenwoordiging: voorzitter Raad van 
Bestuur en hoofd vastgoed & facilitair.
 

bibliotheek BplusC
De Regenboog herbergt zowel de
Rooms Katholieke Kerk Merenwijk als de
Protestantse gemeente.
Zij zijn uitgenodigd om inspraak te 
leveren op het wijkevenement, de 
openbare avonden, nemen deel aan het 
eigenarenoverleg en worden middels de 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
het project.

Contactpersoon: Ton van den Besselaar 
Vertegenwoordiging: voorzitter en 
secretaris Stichting beheer kerkelijk 
centrum De Regenboog

kerk

In het projectgebied zijn naast Van 
der Vorm en De Sleutels, ook andere 
gebouweigenaren belanghebbend.
Een vertegenwoordiging van eigenaren zal 
zitting nemen in het eigenarenoverleg.
Zij worden uitgenodigd voor het 
wijkevenement en de openbare avonden 
met een bewonersbrief en middels de 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
het project.

Vertegenwoordiging: nog te bepalen

particuliere eigenaren
Rondom de Kopermolen zijn meerdere 
gebouwen in het bezit van corporatie De 
Sleutels. De wijkcoördinator wordt
o.a. via de bewonerscommissies van 
betreffende woongebouwen op de 
hoogte gehouden van wat er speelt bij de 
bewoners. De bewonersverenigingen
zijn benaderd met een aantal vragen voor 
de bewoners, om hen op deze wijze hun 
inspraak te laten leveren. De corporatie 
heeft in een interview zijn input geleverd. 
Daarnaast worden de bewoners en 
corporatie van de corporatiewoningen 
uitgenodigd voor het wijkevenement en
de openbare avonden en worden zij op de 
hoogte gehouden via de bewonersbrieven.

Contactpersoon: Arina Dijksma 
Vertegenwoordiging:  gebiedsontwikkelaar 
en wijkcoördinator De Sleutels, 
eigenarenoverleg

corporatie woningen De Sleutels
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Fase 1: Analysefase 

03.2017 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
stakeholders worden benaderd en leveren 
input in interviews. 

10-15.04.2017  
Vragen opgesteld door De Zwarte Hond 
worden voorgelegd aan de wijkbewoners 
op verschillende avonden die de 
wijkvereniging organiseert. 

04-05.2017
Vragen opgesteld door De Zwarte 
Hond worden voorgelegd aan 
bewonerscommisies woongebouwen De 
Sleutels.

20.04.2017
De	eerste	uitomsten	van	de	analyse	en	
interviews worden voorgelegd aan de 
projectgroep. 

Fase 2: Modellen opstellen 

05.2017 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor 
het wijkevenement door de wijkvereniging, 
per nieuwsbrief en via de website van de 
wijkvereniging. Bewoners projectgebied 
ontvangen bewonersbrief. Ondernemers 
Kopermolen ontvangen ondernemersbrief.

22.05.2017  
Aan project- en overleggroep worden 
de modellen gepresenteerd. Wat zijn de 
verschillende smaken? Is het mogelijk 
hiermee te koken?  
De modellen zijn voorzien van een 
overzichtelijke matrix met voor- en 
nadelen. Vertegenwoordigers krijgen 5 
werkdagen de tijd om hun reactie op het 
gepresenteerde te geven.

23.05.2017
Op wijkevenement georganiseerd
door de wijkvereniging is eveneens het 
projectteam vertegenwoordigd en worden 
bewoners/bezoekers in gelegenheid 
gesteld	reactie	te	geven	op	de	analyse	
en verschillende modellen (uitgevoerd als 
maquette en op tekening om zo duidelijk 
mogelijk te communiceren). Tevens krijgen 
zij uitleg over het project en op welke 
wijze er wordt gecommuniceerd en de 
rolverdeling hierin.

05.2017
Stakeholders ontvangen nieuwsbrief, 
deze wordt verspreid onder alle 
geïnteresseerden, ondernemers en 
bewoners projectgebied Hierin wordt 
de stand van het project beschreven en 
krijgen zij de mogelijkheid hier een reactie 
op te geven.
 

FASE 1
analysefase
individueel benaderen stakeholders

FASE 2
input verwerken tot modellen

Participatiemomenten
Stakeholders kunnen op verschillende momenten input leveren. 

Participatiemomenten 1e helft 2017
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Fase 3: Uitwerking voorkeursmodel 

01.06.2017 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor 
de openbare informatieavond. Bewoners 
peojectgebied ontvangen bewonersbrief 
en ondernemers Kopermolen ontvangen 
ondernemersbrief.

08.06.2017 
Aan project- en overleggroep wordt het 
studiemodel gepresenteerd. Deze is 
uitgevoerd als maquette en op tekening 
om zo duidelijk mogelijk te communiceren. 
Schema’s verduidelijken de principes die 
er in voorkomen.
Vertegenwoordigers krijgen 5 
werkdagen de tijd om hun reactie op het 
gepresenteerde te geven.

06.2017 
Stakeholders ontvangen nieuwsbrief, 
deze wordt verspreid onder alle 
geïnteresseerden, bewoners projectgebied 
en ondernemers Kopermolen. Hierin wordt 
de stand van het project beschreven en 
krijgen zij de mogelijkheid hier een reactie 
op te geven.

Fase 4: Stedenbouwkundige visie

11.09.2017
De ondernemers van de Kopermolen worden 
uitgenodigd voor een toelichting door Van der 
Vorm Vastgoed. 

18.09.2017 
Op een openbare informatieavond 
worden de aanleiding en ambities van 
het project gepresenteerd en kunnen 
wijkbewoners, ondernemers Kopermolen en 
geïnteresseerden hun reactie geven.

10.2017 
De voorlopige stedenbouwkundige visie wordt 
gepresenteerd aan overleg- en projectgroep. 
Vertegenwoordigers krijgen 5 werkdagen de 
tijd om hun reactie op het gepresenteerde te 
geven. 

01.09.2017 -19.10.2017
Bewonersoverleg en eigenarenoverleg worden 
opgestart en in een sessie kunnen zij input 
leveren op de visie.

19.10.2017
Tot 19.10.2017 is het mogelijk te reageren 
op de modellen. Hierna worden de reacties 
verwerkt.
 
11.2017
De verdere uitwerking van de voorlopige 
stedenbouwkundige visie wordt 
voorgelegd aan overleg- en projectgroep. 
Vertegenwoordigers krijgen 5 werkdagen de 
tijd om hun reactie op het gepresenteerde te 
geven.

06.12.2017
Stuurgroep Kopermolen neemt besluit over 
het concept van de stedenbouwkundige visie 
en adviseert college van B&W over het te 
nemen besluit

09/10/12.2017 
Alle stakeholders ontvangen de nieuwsbrief. 
Hierin wordt de stand van zaken gegeven en 
een terugkoppeling op de openbare avond 
van 18 september.  

FASE 3
uitwerking voorkeursmodel

FASE 4
stedenbouwkundige visie

Participatiemomenten 2e helft 2017
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Fase 5: Stedenbouwkundig plan

03.2018 - 12.2018 
Onder voorbehoud van besluit door 
de gemeenteraad wordt in maart 
(na de gemeenteraadsverkiezingen)  
aangevangen met het uitwerken van 
het stedenbouwkundige visie tot een 
stedenbouwkundige plan.
Tevens worden het beeldkwaliteitsplan en 
de duurzaamheidsvisie opgesteld.

06.2018 - 12.2018
De verdere uitwerking van het 
stedenbouwkundig plan wordt
voorgelegd aan projectgroep, 
overleggroep, bewonersoverleg en 
eigenarenoverleg. Vertegenwoordigers 
krijgen 5 werkdagen de tijd om hun reactie 
op het gepresenteerde te geven.

06.2018
Op een openbare informatieavond 
worden geïnteresseerden, ondernemers 
Kopermolen en bewoners projectgebied 
op de hoogte gebracht van de stand van 
het project en krijgen zij de mogelijkheid 
te reageren. Verdere invulling nader te 
bepalen.

12.2018
Op een openbare avond wordt het 
stedenbouwkundig plan gepresenteerd 
aan geïnteresseerde wijkbewoners. Exacte 
invulling nader te bepalen.

FASE 5
stedenbouwkundig plan

2018 
Stakeholders ontvangen nieuwsbrief, 
deze wordt verspreid onder alle 
geïnteresseerden. Hierin wordt de stand 
van het project beschreven en krijgen zij 
de mogelijkheid hier een reactie op te 
geven. Deze nieuwsbrief ontvangen zij 
zodra er nieuws is, dit kan maandelijks 
of per kwartaal zijn, afhankelijk van de 
snelheid van het project. 
Ondernemers-, bewoners- en 
eigenarenoverleg zullen ook in deze fase 
worden georganiseerd. 

12.2018 
Eind 2018 zal onderhavig plan aangepast 
worden ten behoeve van de volgende 
fases “bestemmingsplan’, ‘uitwerking’ en 
‘realisatie’.

Participatiemomenten 2018
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Gewenste communicatievorm

de ‘Merenwijker’

In de Merenwijk wonen overwegend bewoners met een blauwe 
belevingswereld, in mindere mate de rode en gele. 
De wijze van communicatie is afgestemd op de behoeften van 
personen uit de blauwe belevingswereld. Zij zijn ambitieus, 
hebben behoefte aan controle en zijn introvert. Zij willen 
zakelijk worden benaderd, kundigheid moet worden laten zien. 
We zullen daarom komen met concrete voorstellen, met voor- 
en nadelen. Inspraak is mogelijk, maar wel gericht. Realistisch 
en efficiënt.

Type bewoners
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Bron: Smartagent Marketresponse, Gebiedsinformatie Leiden, in opdracht van gemeente Leiden, 11.01.2017
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Leiden
De gemeente Leiden

Merenwijk

De vier belevingswerelden in Leiden. In de Merenwijk is de blauwe belevingswereld 
overwegend vertegenwoordigd. Daarnaast wat geel en rood.
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