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Huidige situatie 

Gebied 
 Ontoegankelijk, niet publiek 

 
 Aan de noordelijke rand van het centrum 

 
 Monumentale bebouwing 
 
 groenbestemming 

 
 Vrijkomende panden 

 
 Veel potentie voor toevoegen van kwaliteit  

 
 

Huidige stand van zaken 
 Enthousiasme over herontwikkelingspotentie van het gebied 

 
 Bij gemeente, initiatiefnemers en belanghebbenden 

 
 Maar ook veel vragen en zorgen over de invulling van de 

herontwikkeling, m.n. bij omwonenden 
 

 Stagnatie in de planvorming 
 



Nu verder: Hoe gaan we dat doen? 

 Gemeente neemt de regie op het proces 
 
 Beginnend met het bouwen aan kaders voor de herontwikkeling en 

het proces 
 

 College hecht aan de mening en input van belanghebbenden  
 

 College hecht uiteraard ook aan reeds genomen raadsbesluiten 
 

 Uiteindelijke wens: beleid en participatie gebruiken bij het 
vormgeven van de herontwikkeling van het gebied. 
 

 En daarmee een mooi, nieuw gebied realiseren dat van waarde is 
voor de de stad 
 



Participatie  



Doel participatie 

 In beeld brengen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en 
behoeftes 
 

 In beeld brengen van de belangrijkste knelpunten, waar deze liggen en 
waarom ze als knelpunt worden ervaren 

 
 In beeld brengen van de kwaliteiten van het gebied voor de stad en voor de 

verschillende belanghebbenden 
 

 Wat kan het gebied gaan betekenen voor de stad? 
 
 Raadplegen van de belanghebbenden:  

 Welke kaders (profiel) voor het gebied zouden we kunnen gebruiken? 
 

 Welke principiële zaken zouden bij het raadsbesluit (of misschien 
daarvoor al) geregeld moeten worden? 
 

 En waar is er ruimte en vertrouwen om dit in volgende fases te 
regelen? 

 
 
 



Uitgangspunten participatie 

 Bij iedere fase van het planvormingsproces vindt paticipatie plaats 
 
 Van ‘grofmazig’ in de definitiefase naar ‘fijnmazig’ in de ontwerpfase 

 
 Eerst participatie over de kaders voor het geheel 

- Uitgangpunten voor de herontwikkeling  
- Welke bestemmingen wel/niet waar in het gebied 
 

 Daarna over de concrete uitwerking ervan naar de deellocaties  
 

 
 Maatwerk 

 
 Per fase beoordelen hoe de participatie het best kan worden 

vormgegeven 
En hoe het proces dan moet worden ingericht 
 

 Rekening houden met de specifieke opgave, tijd, locatie en 
belanghebbenden 
 

 En met de ervaringen die eerder en/of elders zijn opgedaan. 
 

 



Verdieping: participatie fase 1 

 

 

 

 

 

 Definitiefase 
 

 Participatie op de kaders voor de herontwikkeling 
 

 Ten behoeve van het op te stellen gebiedsprofiel 

 

 Ten behoeve van de besluitvorming hierover  

 

 De gekozen vorm voor deze eerste fase:  
   
  

 Raadpleging  

 Met de specifieke toevoeging voor dit 
traject: motivering bij afwijken. 
 

 



Verdieping: participatie fase 1 

 Het gaat  in deze eerste participatiefase dus om het bieden van input op de hoofdlijnen van de herontwikkelingsopgave 

 

 Nog niet om ontwerpen of bedenken van concrete (ontwerp)oplossingen (Nb. Als deze aan bod komen, kunnen deze 
gebruikt worden tijdens de volgende fases) 
 

 Wel om het globaal aanwijzen van locaties voor bestemmingen/functies 

 

 En om het duiden van de kritieke elementen daarin 
Voornaamste voorbeelden: 
 - Aard, omvang en aantal evenementen in het Energiepark i.r.t. overlast en leefbaarheid 
 - Sociale veiligheid en overlast i.r.t. het alcoholverbod 
 - Parkeren i.r.t. overlast en ruimtelijke kwaliteit 

 

 Kaders gaan we ontwikkelen op een vijftal inhoudelijk relevante thema’s, waarbij later kan blijken dat thema’s gecombineerd 
kunnen worden 

 

 Aan de hand daarvan beginnen met beantwoorden van de vraag:  Wat willen we voor een gebied creëren? 
 

 En wat is daar in ieder geval aan de gemeentelijke zijde aan kaderstelling per thema voor nodig?  
(Besluiten t.a.v. beleid en project)? 

 

 

 

 

 



Thema’s  

 

 

 
 

 Kaders op thema’s 

 

 Hoofdlijnen, nog geen strak keurslijf op detailniveau  

 

 Ruimte bewaren voor maatwerk per deellocatie en voor integraliteit in kaderstelling 

 

 Ruimte bewaren voor ontwikkelingen in de tijd 
(innovatie o.g.v. duurzaamheid of actualisaties in beleid of bewegingen in de markt) 

 

 Maar wel duidelijkheid over de richting die de gemeente op wil 

 

 En op bepaalde onderwerpen wellicht wel zekerheden bieden  
(bijvoorbeeld in het geval van grote knelpunten of zelfs show stoppers) 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheid & 
Sociale Veiligheid 

Groen & 
Duurzaamheid 

Woningbouw Cultuur, Horeca & 
Economie 

Bereikbaarheid & 
Parkeren  



Voorstel Participatie Fase 1 

Voorbereiding Startbijeenkomst 
Thema’s & 
Verdieping 

Slotbijeenkomst 

Gesprekken diverse stakeholders in de stad 

Inzet online tools 

In gesprek op locatie 

Iedereen gelijk kennisniveau 

September / Oktober 14 november 
12 december? 

 Ntb datum januari 
Ntb datum februari 

Ntb datum maart 

Uitwerking  
tbv 

Besluitvorming 
 

Januari tm april 



Voorbereiding  



Hoe zorgen we voor een breed bereik? 

Enquete online en op straat 

Evenement op locatie 

Inzet ambassadeurs 

Etc. 



Interactie en stemmen 
met smartphones tijdens 
presentaties 
 
 

 
 
 
 

Visuele weergave van discussies 

 
 
 
 

Vastleggen discussies in 
wordclouds 

 
 
 
 

Hoe zorgen we voor enthousiaste 
deelnemers tijdens bijenkomsten? 

Werkvorm ‘World Café’ 
Deelnemers praten aan ronde 

tafels in wisselende 
samenstelling. Alle ideeen komen 

op katoenen tafelkleden  

 
 
 
 



Voorbereiding 

Voorbereiding: 
 Opstellen stakeholderanalyse 

 
 Voorbereidende gesprekken 

( o.a. inventariseren op welke wijze portefeuillehouders betrokken willen worden) 
 

 Gebruik kennis en ervaringen elders (enquete Kopermolen, LEAD), bijvoorbeeld t.a.v. 
inzet E-tools 
 

 Benodigde producten en faciliteiten 
Zoals opstellen document met basisinformatie voor deelnemers 
Overzicht relevant beleid en andere raadsbesluiten relatie tot (de herontwikkeling van) 
het gebied  
 

Uitnodigen: 
 14 november uitnodiging versturen voor participatie 
 
 Uitnodiging per brief en email 

 
 Stadskrant, Stadsnieuws, Facebook, Twitter, LinkedIn 

 
 Via eigen netwerk en netwerk belanghebbenden 

 
 Via netwerken van ambassadeurs 

 
 
 

 

 



Startbijeenkomst 

 Onafhankelijk voorzitter begeleidt de avond 
 
 Presentatie door de gemeente 

 
 Aanleiding 

 
 Opgaven zoals 

 Singelpark 
 Warmterotonde 
 Herinrichting Langegracht 
 Woningbouw  
 Bestaand vastgoed 
 Duurzaamheid 
 Cultuur  

 
 Uitleg proces  

 wat en waarom? 
 wat is ‘raadplegen’, wat is de invloed ?  
 wat levert het participatietraject op? 
 wat is de planning? 

 
 Resultaten 1e fase participatietraject (enquete, huiskamergesprekken etc.) 
 
 Uitdelen syllabus met informatie over het gebied, de herontwikkelingsopgave 

en de relevante beleidsstukken en andere raadsbesluiten 
 
Resultaat:  alle deelnemers hebben (z.g.a.) hetzelfde kennisniveau 

 
 

 
 
 



Tweede bijeenkomst 
 Centrale vragen: 

 
 Wat zijn de kwaliteiten van het gebied? 

 
 Wat kan dit deel van de binnenstad bieden? 

 
 Waarom zou je naar het gebied toe willen gaan? 

 
 En dus:  

 Waarom willen we herontwikkelen? 
 

 Werkvorm ‘World Café’: In groepen op posters met referentiebeelden en post 
its en daarna plenair. 

 
 Resultaat: 

 Plezier, interesse, enthousiasme 
 

 Nadere kennismaking met de opgave(n) en de andere 
belanghebbenden 

 
 Aanmeldingen voor deelname aan participatiegroep fase 1.  

(Op te nemen in overzicht deelnemers) 
 

 
 
 

Vraag om over na te denken: Nieuwe naam voor ontwikkeling van het gebied 



Thema’s bijeenkomsten  

 

 

 
 

 

 

 

 

Leefbaarheid & 
Sociale Veiligheid 

Groen & 
Duurzaamheid 

Woningbouw Cultuur, Horeca & 
Economie 

Bereikbaarheid & 
Parkeren  

 Verkennen of onafhankelijk voorzitter nodig is? 
 
 Opzet via Wereldcafé 
 
 Voorbereiding: 

 Vooraf aan iedereen vragen over welk thema ze sowieso willen praten 
 Indeling van tafels en gespreksonderwerpen 
 Training van de gespreksleiders (bij het project betrokken ambtenaren) 

 
Indeling avond: 
 Thematafels 
 4 à 5 personen per tafel 
 Gespreksleider per tafel 
 20 à 30 minuten per tafel 

 Identificeren onderwerpen / subthema’s 
 3 belangrijkste kansen en zorgen benoemen 

 Rouleren naar nog 2 tafels in andere opstelling 
 

 Plenaire terugkoppeling 
 flipover met resultaten per tafel 

 

 
 



Opzet Verdiepingsbijeenkomst 

 Opzet via stellingen op de verschillende thema’s 
 
 Voorbereiding: 

 Vooraf stellingen formuleren op basis van resultaten themabijeenkomst 
 Indeling van de deelnemers per thema 
 Training van de gespreksleiders 
 Bespreken evt. rol (voor of achter de schermen) van de 

portefeuillehouders 
 
 Indeling avond: 

 Tafels met thema en 5 à 8 personen 
 Per tafel een gespreksleider 
 Kaartjes met stellingen op tafel  

Weghalen van de stellingen waar iedereen het mee eens is  
Daarna discussie over de stellingen waar verschillen van mening over 
bestaan in de groep  
Het gaat niet om het aantal voor- of tegenstanders, maar om de 
argumenten.  

 Rouleren  
 
 Plenaire terugkoppeling 

 

 
 



Verdieping op de thema’s 



Leefbaarheid & Sociale Veiligheid 

Stakeholders 
 Wijk- en buurtverenigingen, bewoners 
 GGD 
 BVOR, Binnenvest 
 Politie 
 Corporaties 
 Portefeuillehouders 
 Mareschool, KDV Small Steps    
 
Wat staat vast o.a. 
 Opvang dak & thuislozen blijft binnen gebied Energiepark en omgeving 
 Alcoholverbod 
 
Onderwerpen 
 Relatie tussen dak en thuislozen en de inhoud van de herontwikkeling 

(functies, programmering, fasering) 
 Sociale cohesie 
 Tijdelijk gebruik openbare ruimte 
 Relatie met de omgeving 
 Etcetera  
 
 
 
 



Groen & Duurzaamheid 

Stakeholders 
 Wijk- en buurtverenigingen, bewoners 
 Vrienden van het Singelpark 
 Het Zoete Land 
 PLNT, Pronck 
 Portefeuillehouders 
 IVN-Nederland 
 GaGoed/Operatie steenbreek 
 Bomenbond 
 Milieudefensie 
 
Wat staat vast o.a. 
 Uitvoeringsbesluit Energiepark en Ambachtsplein 
 Bestemmingsplan Binnenstad (2017) 
 Gemeentelijke ambities programma duurzaamheid 

 
Onderwerpen 
 Gebruik van groen, recreatie 
 Wat verstaan we onder duurzaamheid?  

 Klimaatadaptatie 
 Biodiversiteit / ecologie 

 Tijdelijk gebruik  
 Relatie omgeving 
 Etcetera 
 
 
 



Woningbouw 

Stakeholders 
 Wijk- en buurtverenigingen, bewoners 
 Huurdersbelang Eendracht 
 Corporaties 
 Zorgpartijen (thuiszorg), Libertas 
 NLB 
 Portefeuillehouders 

 
Wat staat vast o.a. 
 Regionale woningbouwopgave 
 Woonbeleid (nota Wonen 2020) 
 Verstedelijkingsnotitie 
 

 
 
 

Ondewerpen 
 Wonen in het Energiepark en omgeving 
 Wonen in de binnenstad 
 Etcetera 

 
 
 
 
 



Cultuur, Horeca en Economie 
Stakeholders 
 Wijk- en buurtverenigingen, bewoners 
 Bestaande bedrijven 
 MBEG 
 Iniatiefnemers Cultuurkwartier 
 Culturele instellingen 

 Stichting Cultuurfonds Leiden 
 Leiden Marketing 

 Horeca ondernemers 
 Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden 

 Creatieve ondernemers 
 Stichting ondernemend Leiden, Centrummanagement Leiden 
 Musea betrokken bij onderzoek naar museumdepot 
 Portefeuillehouders   

 
Wat staat vast o.a. 
 Cultuurnota 
 Horecanota  
 Evenementenbeleid en actualisatie 
 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor gebruik openbare ruimte  
 

 
Ondewerpen 
 Evenementen 
 Horeca (in combinatie met de Binnenvest, terrassen) 
 Programmering cultuur 
 Gebruik van de gebouwen (bedrijven, winkels etc) 
 Gebruik van de openbare ruimte 
 Etcetera  

 
 
 
 



Bereikbaarheid & Parkeren 

Stakeholders 
 Wijk- en buurtverenigingen, bewoners 
 Politie 
 Brandweer 
 Koninklijke Visio, Fietsersbond, platform Gehandicapten 
 Waterambacht Leiden  
 Portefeuillehouders 
 Fietsenbond 
 Rover  
 

 
Wat staat vast o.a. 
 Besluit Energiepark: Noord-Zuid fietsverbinding over de dam 
 Besluit Energiepark: Oost-West voetgangersverbinding (Binnenvest) 
 Herinrichting Langegracht 
 Vigerend parkeerbeleid  
 Vernieuwingsopgave van het parkeerbeleid (actualisatie en wijzigingen t.o.v. 

huidig) 
 
 
Vragen en thema’s 
 Bereikbaarheid auto, fiets, voetganger 
 Parkeren auto, fiets 
 OV bereikbaarheid 
 Laden & Lossen 
 Etcetera  

 
 
 
 



Slotbijeenkomst 

 Presenteren van de resultaten van het participatietraject 
 
 Wat geven participanten aan:  

 Waarom dit gebied ontwikkelen? 
 

 Wat zijn de ideeën, wensen, behoeften en zorgen van de verschillende 
stakeholders? 
 

 Welke functies zouden wel of niet kunnen/moeten/mogen op welke 
plek in het gebied? 
 

 Waar bestaat overeenstemming en waar niet? 
 
 Hoe gaat de gemeente ermee om? 

 Resultaat participatie als input voor op te stellen kaders en 
besluitvorming 
 

 Resultaat over te nemen ofwel gemotiveerd van af te wijken 
 

 
 

 
 



Planning 

 
 Projectopdracht  

(13 november in het college) 
 

 Start participatie fase 1  
(medio november) 
 

 Afronding participatie fase 1 
(eind februari 2019) 
 

 Voorbereiding raadsbesluit 
(februari – maart 2019) 
 

 Start besluitvorming raadsbesluit 
(april 2019)  
 

 Vastgestelde gebiedsstrategie Energiepark en omgeving  
(juni 2019) 
 

 Start inrichting en planvorming deelproject(en) 
(juni 2019) 

 

 
 



Einde 


