
Energiepark & omgeving

Denk mee over de toekomst van onze wijk



Waarom een participatietraject

Twee plannen voor het Energiepark

• Creativiteit met een groen aureool

• Nieuw Leids Bolwerk

Nieuw College van B&W: 

• we stoppen de planvorming

• we gaan opnieuw beginnen

Wethouder Spijker: 

Eerst een breed participatietraject



Participatietraject

Gemeente neemt de regie

Opstellen van kaders voor herontwikkeling van Energiepark & omgeving

Gemeente is nog bezig met vormgeving opzet van het participatietraject

Waarom dan nu al een bewonersbijeenkomst? 



Waarom nu al een bewoners bijeenkomst?

We verwachten dat

• Uitnodigingen om deel te nemen eind september/begin oktober uitgaan

• Begin november begint het feest 

• Wijkvereniging hoopt op een zo groot mogelijke deelname van bewoners

• Wijkvereniging wil bewoners gelegenheid geven om zich inhoudelijke 
voor te bereiden op deelname en dat kost tijd



Wat is de opzet van het participatietraject

Gemeente werkt aan afronding van de opzet van de participatietraject

Gemeente zal zelf de opzet komen uitleggen

We kennen wel al enkele aspecten van het participatietraject:

• de gemeente wil input van verschillende stakeholders verzamelen voor 
het opstellen van kaders op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het 
Energiepark & omgeving

• Concrete invulling van de kaders (hoe het gebied in te richten) komt later



Om welk gebied gaat het?

Niet alleen het Energiepark

Maar een groter gebied ten 
noorden van de Langegracht



Wat wil de gemeente van ons weten

Wat zijn onze ideeën, wensen, behoeften en zorgen?

Hebben we een  ‘wenkend’ perspectief voor het gebied?

Deze vragen worden niet alleen aan bewoners gesteld maar ook aan 
een  groot aantal ‘stakeholders’ in Leiden



Wie worden geraadpleegd?

Een bonte groep stakeholders wordt bij de participatie betrokken: 

• Bewoners rond het Energiepark en in de stad

• Wijkverenigingen

• Binnenvest, Politie, Brandweer

• Woningbouw corporaties

• Vrienden van het Singelpark en andere groepen

• Culturele instellingen, creatieve en andere ondernemers

• Horeca  en Centrummanagement Leiden

• Etc.



Wie worden ook geraadpleegd?

Ook worden geraadpleegd:

• MeyerBergman Erfgoed Groep

• Burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk



Voorbereiding op deze participatie

De wijkvereniging zal in de komende weken

• Informatie verspreiden over mogelijkheden om deel te nemen aan de 
participatie

• Inhoudelijke informatie beschikbaar maken over relevante thema’s

• Online vraagbaak voor bewoners opzetten (hoe, dat moeten nog worden 
besloten)

• Huiskamergesprekken organiseren over voor bewoners relevante 
thema’s - in samenwerking met Leidse Gesprekken (voorgeen L750)



Huiskamergesprek: wat is dat?

Huiskamergesprekken zijn gesprekken waarin bewoners samen praten en 
nadenken over het Energiepark & omgeving, en dan vooral over

• Wat zij van belang vinden bij de doorontwikkeling van het gebied 

• Hun zorgen, ideeën en behoeftes met betrekking tot het gebied

• Kansen en bedreigingen voor het gebied die zij zien



Huiskamergesprekken: waarom?

Waarom huiskamergesprekken?

• Bewoners hebben informatieachterstand bij professionele stakeholders

• Gelegenheid geven om vooraf samen van gedachten te wisselen over de 
brede wensen ten aanzien van Energiepark & omgeving, meningen te 
vormen en te articuleren, kennislacunes te identificeren

Bewoners hoeven het niet altijd eens te zijn of te worden!



Huiskamergesprekken: welke thema’s 

Thema’s benoemd in onze brief aan de wethouder (21 oktober 2017):

• Leefbaarheid & sociale veiligheid

• Cultuur, horeca en economie

• Verkeer, bereikbaarheid & parkeren

Gezien het collegeakkoord willen we de volgende thema’s toevoegen:

• Woningbouw

• Natuur, groen en duurzaam

Kruisverbindingen van deze thema’s komen ook aan de orde



Huiskamergesprekken:  de gesprekken

Het aantal huiskamergesprekken hangt af van het aantal deelnemers

• 8 tot 10 bewoners per gesprek

• Een gesprek bestaat uit twee avonden

• In de huiskamer van één van de deelnemers

De uitkomst van de gesprekken worden gebundeld en verspreid onder de 
deelnemers en de wijkvereniging

Eerste gespreksavonden in de  tweede week van oktober



Huiskamergesprekken: Leidse gesprekken

Leidse gesprekken is een onafhankelijke groep vrijwilligers die 
huiskamerkamergesprekken begeleidt

Leidse gesprekken begeleidt op dit moment ook huiskamergesprekken in 
Leiden Zuid-West waar ook grote buurtontwikkelingsprogramma’s 
opgetuigd worden

Leidse gesprekken heeft zelf geen eigen agenda of belang bij de uitkomst 
van de huiskamergesprekken



Denk mee over de toekomst van onze buurt

Bezoek de komende bijeenkomsten en evenementen van de gemeente

Neem deel aan survey’s en vraag uw buren om hetzelfde te doen

Neem deel aan de huiskamergesprekken

U kunt zich opgeven via de aanmeldingslijsten in de zaal. 



Denk mee over de toekomst van onze buurt

Doe mee!

Dank u


