Denk
mee
UITNODIGING

met LEAD. Stads wonen
aan de Willem de
Zwijgerlaan

Plangroep:
Het Gebouw
Arubapad 2 te Leiden
donderdag 20 februari 2020
19.15 tot 22.00 uur

Vervolg
In februari en maart houden wij twee bijeenkomsten over LEAD. In juni van
vorig jaar stelde de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten vast voor het
initiatief. De afgelopen maanden is het ontwerp uitgewerkt binnen de kaders
die de Raad met de Nota van Uitgangspunten heeft gesteld. Daarnaast zijn
onderzoeken uitgevoerd voor onderbouwing hiervan.
Begin maart houden wij een openbare informatiemarkt over alle aspecten van
de uitwerking van LEAD. De datum wordt binnenkort bekend. De uitnodiging
hiervoor wordt net als voorheen breed in de wijken rond LEAD verspreid.

19:30 uur: Ontvangst
19:45 uur: Start plangroep (incl. pauze)
21.45 uur: Plenaire terugkoppeling
22:00 uur: Afsluiting

Plangroep
Vooruitlopend op de informatiemarkt houden wij op donderdagavond
20 februari al een plangroepbijeenkomst. Die besteedt aandacht aan de
onderzoeken die wij hebben uitgevoerd naar verkeer, parkeren en ontsluiting.
Gelijktijdig vindt dan ook een workshop plaats over openbare ruimte en groen.
Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verstuurd aan mensen die eerder
belangstelling hebben getoond of deelgenomen hebben aan de plangroep voor
LEAD. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom, wij
nodigen u hier dan ook graag voor uit. In verband met de organisatie zouden
wij het zeer op prijs stellen als u zich vooraf aanmeld via het mailadres merel@
red-company.nl. Hieronder vindt u het programma van de avond.

Programma
Op 20 februari 2020 organiseren wij een vervolgbijeenkomst waarin
wij u informeren en raadplegen over de volgende onderwerpen:
1.
Verkeer, parkeren en ontsluiting
Binnenkort ronden wij de onderzoeken af naar verkeer, parkeren en
ontsluiting die nodig zijn voor een nieuw bestemmingsplan. In drie
gespreksrondes lichten de onderzoekers hun aanpak en resultaten
toe. Zij beantwoorden uw vragen.
2.
Openbare ruimte en groen
Ontwerpbureau Delva houdt een workshop over openbare ruimte
en groen. De ontwerpers gaan in op het ontwerp voor het park,
ecologische verbindingen, fietsen, wandelen en spelen. Voor de
workshop nodigen wij ook enkele belangengroeperingen en mensen
uit die nauw betrokken zijn bij de openbare ruimte, fietsen en groen in
de stad alsmede buren van de locatie.
De gespreksrondes over verkeer en de workshop over openbare
ruimte en groen vinden gelijktijdig plaats. U kunt dus een keuze
maken uit een van beide onderwerpen. Aan het eind van de avond
krijgt iedereen gezamenlijk een terugkoppeling uit de gespreksrondes
en de workshop.

- www.leadleiden.nl -

Hoe wil jij wonen?
In LEAD is er plek voor iedereen. Van
studio’s voor starters tot luxe appartementen
voor senioren. Er komen buurtvoorzieningen
en levendige functies op de begane grond. Er is
aandacht voor fietsparkeren en de ondergrondse
garage geeft (elektrische) deelauto’s voorrang.
Wij zijn benieuwd hoe wij jouw woning en
woonomgeving gezamenlijk kunnen inrichten.
Kom naar de informatiebijeenkomst begin maart
of geef je woonwens door op
www.leadleiden.nl

