
Hoorzitting over zienswijzen afbouw Speelmanmolen 

Door Nico Kuyt De Teylinger 10 april 2013 
 
SASSENHEIM - De ingediende zienswijzen van omwonenden tegen het bestemmingsplan om 
de afbouw van de molen De Speelman aan de H. Knoopstraat in Sassenheim mogelijk te 
maken, heeft B&W nauwelijks aanleiding gegeven tot aanpassingen van het 
bestemmingsplan. Op 11 april houdt de raadscommissie Ruimte een hoorzitting over de 
beantwoording van de zienswijzen. 
De stichting 'De Molen van Sassenheim' kreeg van de gemeente de molenstomp 
overgedragen met de opdracht om deze voor 2024 weer compleet te maken. Maar bij het 
opstellen van het bestemmingsplan voor de Postwijk werd per abuis een te lage hoogte van 
vijftien meter opgenomen. Een wijziging naar 23 meter zou naar grote verwachting op 
bezwaren van omwonenden stuiten, B&W wilde daarom maar ermee stoppen, maar de 
gemeenteraad besloot de procedure toch voort te zetten. Veel omwonenden hebben 
inderdaad zienswijzen ingediend, maar deze hoeven naar de mening van B&W in het 
algemeen niet tot aanpassingen van het plan te leiden. Zo geeft B&W aan dat normen voor 
het geluid van molen en wieken niet in de wet zijn opgenomen. En de molen trekt inderdaad 
bezoekers, maar het wordt geen grootschalige toeristische trekpleister, zodat geen overlast 
wordt verwacht. Door de verhoging zal de molen inderdaad meer zichtbaar zijn en de 
schaduwsituatie gaat veranderen, maar anderzijds levert een geheel voltooide molen in de 
ogen van B&W ook een toegevoegde waarde in de wijk. De molen maakt de wijk uniek en 
heeft toegevoegde waarde voor de identiteit van de wijk. De schaduwvorming is 
aanvaardbaar gelet op de cultuurhistorische waarde die met herstel van de molen is 
gemoeid. En de inkijk in de tuinen en woningen vanaf de nieuwe omloop acht B&W niet 
zodanig dat hierdoor sprake zou zijn van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het 
bestemmingsplan met de beantwoording van de zienswijzen is nu aan de gemeenteraad 
overgedragen voor een vaststelling. Het begint op 11 april met een hoorzitting voor de 
indieners van de zienswijzen. Op een latere datum volgt de bespreking door en het besluit 
van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 

 



Molen Speelman in Sassenheim heeft 
’geringe historische waarde’ 
Door Redactie Leidsch Dagblad  12-4-2013.     

                                    
 

SASSENHEIM - De stomp van de voormalige molen van Speelman in Sassenheim heeft een 

’vrij geringe’ cultuurhistorische waarde. Dat zegt molenexpert Nico Jurgens, die in opdracht 

van de gemeente Teylingen bouwhistorisch onderzoek heeft gedaan. Jurgens stelt dat de 

gemetselde onderbouw van de korenmolen geen bijzonder object is. De stomp is slechts een 

gedeelte van de oorspronkelijke molen en slechts een zeer klein gedeelte van het voormalige 

bollenbedrijf van Speelman. 

De bovenbouw van de in 1869 gebouwde molen is in 1882 afgebroken. De molen is een 

opvolger van een in 1846 gebouwde molen, die in 1868 door brand werd verwoest. 

 

Hoorzitting Speelmanmolen op een drafje afgerond  
Door Nico Kuyt de Teylinger 17 april 2013 
 
SASSENHEIM - De hoorzitting over het bestemmingsplan om de afbouw van de molen De 
Speelman aan de H. Knoopstraat in Sassenheim mogelijk te maken, bracht vorige week geen 
nieuwe feiten op. Er waren drie insprekers en de raadscommissie Ruimte had geen vragen 
aan hen. Tegen de afbouw van de molen naar een hoogte van 23 meter zijn acht zienswijzen 
ingediend, met name vanwege overlast door geluid, schaduw, inkijk en brandgevaar. De 
indieners kregen vorige week de gelegenheid om voor de commissie hun bezwaren te 
verduidelijken. Voor de bijeenkomst was anderhalf uur gepland, maar binnen een 
kwartiertje was het gepiept. Het bleek dat een aantal geen uitnodiging hadden gehad en dat 
er geen stukken aan hen waren toegezonden. De advocaat van de rechtsbijstand had de 
informatie niet aan zijn cliënten doorgestuurd, maar de hoorzitting ging toch door. De 
commissie vond de kans bijzonder klein dat de indieners niet zouden weten dat de zitting 
gehouden werd, mede vanwege de berichtgeving in de media. De drie insprekers lichtten 
daarna hun protesten toe. 
Bezwaren: Zo vond John de Vogel van Diligence 16 dat B&W wel heel gemakkelijk over de 
bezwaren heen stapt zonder daarvoor goede argumenten te geven. B&W negeert wat 
provincie heeft uitgesproken over molenbiotopen en het RBOI-rapport waarin staat dat 
afbouwen tot een stedenbouwkundig ongewenste situatie leidt. "Ik ben overtuigd dat het 



voor de Raad van State voor de gemeente ongunstig zal uitpakken. Het is zonde van de tijd, 
want die procedure zal ik zeker volgen", aldus De Vogel. Dit vond ook de heer Duinhoven van 
de Speelmanstraat 2. "De kans van slagen is gering. Het is zinloos hier geld aan te spenderen. 
Intussen hebben de omwonenden er al drie jaar lang last van. Hoe lang is het nog reëel dat 
de gemeente als een Don Quichotte deze wieken achterna jaagt?" Ook Ronald Sira van de 
Diligence 28 meende dat de antwoorden op de zienswijzen totaal niet zijn onderbouwd. 
"Volgens onze advocaten zal dit bij de Raad van State niet geaccepteerd worden", 
voorspelde hij. Met name de brandveiligheid was voor hem een punt. "De molen staat dicht 
op ons huis. Als die in de fik vliegt vallen de kap en wieken op ons huis, juist waar mijn zoon 
ligt te slapen." De molen komt naar zijn mening beter tot zijn recht op een andere plek. 
Echter, de gemeente heeft al aangegeven dat verplaatsing niet aan de orde is. Het is te duur 
en de molenstomp verliest dan zijn status als rijksmonument.  
Op 14 mei gaat de commissie het bestemmingsplan inhoudelijk behandelen en op 30 mei 
neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Vorige week hadden de fracties geen vragen 
voor de insprekers. "Die molen komt er gewoon", uitte vorige week Rudy Alewijnse een 
tegengeluid. De oud-voorzitter van de monumentcommissie van de gemeente Sassenheim is 
lid van het Comité van Aanbeveling tot afbouw van de molen. De tijd zal het leren. 
 

’Molen Speelman moet naar een andere plek’ 
Door Redactie Leidsch Dagblad - 21-4-2013, 

SASSENHEIM - De voormalige molen van Speelman moet een andere plek krijgen. Dat zegt 

de Haagse architect Peter Drijver, die vóór reconstructie is, maar niet op de plek waar de 

molenstomp nu staat. 

Drijver vindt de beoogde heropbouw van de molen onlogisch, omdat het bouwwerk midden in 

een Sassenheimse woonwijk staat. De mening van de Haagse architect is gevraagd door een 

jurist, in opdracht van omwonenden die strijden tegen de herbouwplannen. 

Stichting ’De Molen van Sassenheim’ wil de in 1869 gebouwde molenstomp weer 

terugbrengen in zijn oude glorie. De gemeente is bereid daaraan mee te werken. Daarentegen 

stelt een groep omwonenden alles in het werk om heropbouw te voorkomen. Zij vrezen hinder 

van een 23 meter hoge stellingmolen. 

 
 

Bezwaarmakers beetje boos over laat rapport  
Door Nico Kuyt De Teylinger 2 mei 2013 
 
SASSENHEIM - De tegenstanders van de afbouw van de Speelmanmolen aan de H. 
Knoopstraat in Sassenheim, zijn vertoornd op de gemeente. Onlangs is een hoorzitting over 
hun zienswijzen gehouden en een dag ervoor werd nog een cultuurhistorisch rapport aan de 
stukken toegevoegd. 
Tijdens het beantwoorden door B&W van de vorig jaar ingediende zienswijzen op het 
nieuwe bestemmingsplan om de afbouw van de molenstomp mogelijk te maken, bleek dat 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed haar beleid heeft gewijzigd. Daardoor ontstond 
onduidelijkheid over de cultuurhistorische waarde van een herstelde korenmolen. B&W 
heeft hiernaar onderzoek laten doen. Het bureau kwam onlangs tot de conclusie dat de 



cultuurhistorische waarde van de stomp te verhogen is door er weer een molen bovenop te 
zetten. "Weliswaar is de toename van de cultuurhistorische waarde dan gering, maar 
ontegenzeglijk positief. Completering van de molenstomp zal geenszins afbreuk doen aan de 
nu bestaande cultuurhistorische waarde", aldus het rapport. Over vijftig jaar kan de nieuwe 
bovenbouw eveneens erkend worden als rijksmonument. B&W ziet in het rapport een 
bevestiging van de uitgangspunten zoals neergelegd in eerdere rapporten. Een dag voor de 
hoorzitting werd het aan de stukken toegevoegd. Dit tot grote ontevredenheid van de 
indieners van de zienswijzen. Zij geven aan verrast te zijn door het rapport en op deze 
manier geen kans hebben gehad om daarop te reageren. Een gang van zaken zoals naar hun 
mening de hele procedure al loopt. Partijen moeten gelijke kansen en tijd krijgen, en dat is 
ruim meer dan één dag, om op stukken te reageren of contra-expertises te kunnen 
inbrengen, want het is maar net wie je het rapport laat opmaken, aldus de indieners. Op 14 
mei gaat de raadscommissie Ruimte het bestemmingsplan bespreken en vervolgens neemt 
op 30 mei de gemeenteraad een besluit. In de tussentijd kunnen de indieners nog over het 
rapport met de fracties in contact treden. 
 

 

Twijfels over afbouwen molen Speelman 
Door Redactie Leidsch Dagblad 15-5-2013,  

TEYLINGEN - De politieke twijfels over het afbouwen van de Sassenheimse molen 

Speelman nemen toe. VVD en PvdA hebben hun steun aan het project opgeschort. Ook D66 

en CDA hebben aarzelingen. De partijen aarzelen om het bestemmingsplan te wijzigen, 

teneinde opbouw van de huidige stomp mogelijk te maken. De maximaal toegestane 

bouwhoogte moet daarvoor van vijftien naar 25 meter. 

Vorig jaar oktober hielden alle partijen nog een vurig pleidooi om haast te maken met de 

voltooiing van de procedure. D66-wethouder John Stuurman (monumentenzorg) kreeg de 

wind van voren toen hij zijn twijfels over het project uitte. Maar inmiddels hebben veel 

partijen ook zo hun twijfels over de haalbaarheid van het project, dat door een groep 

buurtbewoners fel wordt betreden. 

 

Commissie verdeeld over bestemmingsplan afbouw Speelmanmolen 
Door Nico Kuyt De Teylinger 29 mei 2013 
 
SASSENHEIM - Over het bestemmingsplan met de nieuwe bouwhoogte tot 23 meter om de 
afbouw van de Speelmanmolen aan de H. Knoopstraat tot een volwaardige molen mogelijk 
te maken, waren vorige week de meningen in de raadscommissie Ruimte verdeeld. 
De fractie van Tri lokaal toonde zich een tegenstander van een verhoging van de 
bouwhoogte van de molen op deze plek in de Postwijk. Een verplaatsing naar een mooi 
toeristisch plekje zou beter zijn en op de vrijgekomen kavels kunnen huizen komen om de 
kosten grotendeels te dekken. Maar volgens wethouder John Stuurman is dit geen optie, 
want het kost te veel geld. Hiervan was Tri lokaal evenwel niet overtuigd en de fractie zegde 
toe tijdens de bespreking in de gemeenteraad op 30 mei een motie in te brengen om tot een 
verplaatsing op te roepen. Op hun beurt namen de fracties van VVD en PvdA over het 
nieuwe bestemmingsplan nog geen uitgesproken standpunt in. Gezien het belang van de 



omwonenden, waarbij de weerstand steeds grotere en heftiger vormen had aangenomen, 
was de twijfel bij de VVD een beetje gerezen. Die werd ook gevoed door een onderzoek 
waarin volgens de fractie te lezen viel dat een afbouw eigenlijk niet zoveel aan de 
cultuurhistorische waarde toevoegt. 
Wending: 
De PvdA was verbaasd over de plotselinge wending van B&W. Eerder wilde B&W stoppen 
met de procedure vanwege de juridische haalbaarheid, want het bestemmingsplan zou voor 
de Raad van State zeker stranden en nu komt de wethouder met een voorstel waar alle 
zienswijzen worden weerlegd. De fractie kon het niet rijmen en had een stuk verwacht 
waarin inhoudelijk al de Voors en tegens worden afgewogen. Dat was ook waarnaar de 
commissie destijds had gevraagd. Maar volgens Stuurman was dat niet zo. "Wij hebben als 
B&W gezegd dat het niet verantwoord is de molen af te bouwen en u voorgelegd doorgaan 
of niet. U hebt gezegd: 'Ga deze procedure doen, want er is destijds een besluit genomen en 
wij houden onze rug recht'. Nu, wij hebben gedaan wat u hebt gevraagd, maar zijn nog 
steeds van mening dat het stedenbouwkundig niet de juiste oplossing is daar een molen 
neer te zetten." De PvdA bestreed de woorden van de wethouder en stelde dat B&W zo 
aangaf zelf niet in de eigen beantwoording van de zienswijzen te geloven. 
Positief: 
De overige fracties waren echter positiever gestemd. Zo begreep D66 best wel dat de direct 
omwonenden geen voorstander zijn, maar er is in een eerdere raad een democratisch 
besluit genomen en daar moet niet gemakkelijk overheen worden gestapt. De fractie had er 
overigens vertrouwen in dat de omwonenden en de beheerder er samen uitkomen om de 
hinder en overlast te beperken. Een verplaatsing vond de fractie vooralsnog geen reëel 
alternatief en ook het CDA klonk zulk een alternatief als heilloos in de oren. Belang van 
Teylingen legde de vinger bij de cultuurhistorische waarde. Onderzoek toonde aan dat die, al 
is het een klein beetje, maar dan toch versterkt wordt. De negatieve effecten voor de 
omgeving zoals veiligheid, geluidshinder, minder zonlicht waren volgens de fractie eigenlijk 
niet afdoende onderbouwd. Ook de ChristenUnie vond een afgebouwde molen een sieraad 
voor de wijk en mooier dan een stomp. Omwonenden wisten allang dat deze ontwikkeling 
eraan zat te komen, want de plannen waren er sinds 1990 al. Eveneens kon Trots op 
Nederland instemmen. Op 30 mei gaat de gemeenteraad een definitief besluit nemen over 
het bestemmingsplan. 
 

 

Geen wieken op molen Speelman 
Door Redactie Leidsch Dagblad 31-5-2013,  

TEYLINGEN - Het afbouwen van de Sassenheimse molen Speelman gaat niet door. De 

gemeenteraad van Teylingen is niet bereid het bestemmingsplan aan te passen om de opbouw 

van wieken mogelijk te maken. 

Met twaalf stemmen voor en dertien tegen is het plan verworpen. D66, Trots op Nederland, de 

ChristenUnie, CDA en Belang van Teylingen wilden doorgaan met het project. VVD, PvdA 

en Tri lokaal stemden tegen. Ze zijn niet langer overtuigd van het nut en de haalbaarheid van 

opbouw en zien ook dat het plan op veel verzet stuit in de buurt. 

,,De opbouw past niet meer in de tijdgeest’’, aldus VVD-raadslid Tamara Jopp. De innerlijke 

overtuiging ontbreekt om hier mee verder te gaan.’’ 



 

Doek valt voor afbouw Speelmanmolen. 
Door Nico Kuyt De Teylinger 5 juni 2013 
 
SASSENHEIM - Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad vorige week 
het bestemmingsplan verworpen om de afbouw van de Speelmanmolen aan de H. 
Knoopstraat tot een volwaardige korenstellingsmolen van 23 meter mogelijk te maken. De 
fractie van de PvdA speelde hierin een beslissende rol. 
Met 12 stemmen voor en 13 tegenviel vorige week het doek voor de afbouw van de 
molenstomp in de Postwijk. Voor de stichting 'De molen van Sassenheim' een teleurstelling, 
de omwonenden daarentegen konden in de raadszaal een klein applaus niet onderdrukken. 
Volgens afspraken zou de stichting de molen moeten afbouwen, maar door een foutje is in 
het verleden in het bestemmingsplan een verkeerde hoogte van 15 meter opgenomen. In 
oktober 2009 stelde B&W voor om maar af te zien van een aanpassing van het 
bestemmingsplan, want bezwaren van omwonenden zouden voor de Raad van State zeker 
gaan winnen. Echter, een grote meerderheid in de vorige gemeenteraad besloot destijds de 
procedure voort te zetten. 
Verdeeld: 
Vorige week lag de gemeenteraad het bestemmingsplan voor met de wijziging naar een 
toegestane bouwhoogte van 23 meter. De meningen onder de fracties bleken verdeeld. 
CDA, D66, Trots op Nederland, ChristenUnie en Belang van Teylingen waren voor. De VVD en 
Tri lokaal tegen. De voorstanders wezen op een geloofwaardige politiek en huldigden de 
mening dat een betrouwbare overheid besluiten uit het verleden moest respecteren. 
Volgens hen waren de nadelen voor de omgeving ook beperkt. Maar de tegenstanders gaven 
aan dat een afbouw opnieuw inhoudelijk moest worden bekeken. Naar hun oordeel vergroot 
de historische waarde niet direct en is het draagvlak onder de omwonenden gering. Een 
sleutelrol viel daarmee bij de twee leden van de PvdA of het besluit de ene of de andere kant 
uit zou vallen. Niet dat de PvdA tegen een afbouw was, echter, met 'pijn in het hart' stemde 
de fractie tegen en dat vanwege de gevolgde procedure. Joost Peetoom (PvdA) gaf aan dat 
hij twee weken geleden na de voorbespreking in de raadscommissie naar huis is gegaan 'met 
een grote kater'. Volgens zijn inschatting stond B&W zelf niet achter het besluit, nu in de 
raad weer wel, was het eerst niet haalbaar voor de Raad van State, nu weer wel, Peetoom 
wist niet meer welke positie hij moest geloven en twijfelde aan een goede inhoudelijke. De 
fractie diende een motie waarin de gemeenteraad de handelswijze van B&W zou afkeuren. 
Zij kreeg alleen steun van de eigen fractie, de ChristenUnie en Belang van Teylingen. 
Verplaatsing: 
Ook een motie van Tri lokaal haalde het niet. Hierin riep de fractie op om te onderzoeken of 
de molen te verplaatsen viel en zo op een andere plek afgebouwd. Volgens een 
gespecialiseerd bedrijf zou het verplaatsen vier ton gaan kosten. Het geld kon volgens Rob 
ten Boden (Tri lokaal) worden gedekt door de verkoop van de vijf kavels die daardoor in de 
Postwijk beschikbaar komen. Maar naar de inschatting van wethouder John Stuurman levert 
de grond geen vier ton op, tenzij hoog wordt gebouwd, wat ook weer op bezwaren zal 
stuiten. Daarnaast blijft het fundament achter, wat wel eens monument zou kunnen blijven. 
De motie werd daarna verworpen. Alleen Trots op Nederland kreeg Tri lokaal als 
medestander. 
 



Molenstichting laat haar tanden zien  

Door Nico Kuyt De Teylinger 18 september 2013 
 
SASSENHEIM - De Stichting 'De Molen van Sassenheim' stapt, na een korte vrijage met de 
Teylingse Bezwaarcommissie, naar de Raad van State om het besluit van de gemeenteraad 
aan te vechten om het bestemmingsplan voor de Speelmanmolen niet vast te stellen.  
Het nieuwe bestemmingsplan zou volgens oude afspraken een afbouw van de molen aan de 
H. Knoopstraat tot een volwaardige korenstellingsmolen van 23 meter mogelijk maken, maar 
met 12 stemmen voor en 13 tegen besloot de gemeenteraad het niet geldend te worden. 
Door een foutje is in het verleden in het bestemmingsplan een verkeerde hoogte van 15 
meter opgenomen, maar enkele fracties vonden dat er rekening moest worden gehouden 
met de woningen die er sindsdien omheen zijn gebouwd. De omwonenden vrezen overlast 
als de molen weer in oorspronkelijke staat wordt hersteld. De afwijzing heeft de strijdlust 
van de stichting evenwel niet getemperd. "Ik kan u verzekeren dat u nog niet van ons af 
bent", fulmineerde voorzitter Theo Gozeling in de afgelopen vergadering van de 
raadscommissie Ruimte. "Ik kan u verzekeren dat wij in de toekomst voor verrassingen 
zullen zorgen. Wij zijn al een kwart eeuw bezig, maar wij gaan ervoor om de molen in zijn 
oorspronkelijke schoonheid te herstellen." De stichting overhandigde aan de 
commissieleden de septemberuitgave van het maandblad Molenwereld waarin een groot 
artikel is opgenomen over de Speelmanmolen en waarin woorden gebezigd worden als 
'onbehoorlijk bestuur' over de gang van zaken rond de procedure om te komen tot een 
herbouw van de molen. Gozeling gaf aan honderd procent achter het artikel te staan. "U 
kunt daar lezen wat ons 24 jaar als stichting is aangedaan, maar wij komen erop terug. Wij 
zullen de spanning erin houden in die 12/13", aldus de voorzitter. Naast de gang naar de 
Raad van State wil de stichting tevens dat B&W gebruik maakt van een volgens haar in het 
oude en nog steeds geldende bestemmingsplan vastgelegde wijzigingsbevoegdheid die B&W 
de mogelijkheid geeft buiten de raad om in te stemmen in de afbouw. 
 

Molenstichting vecht door voor afbouw. 
Door redactie Leidsch Dagblad 18 september 2013 
 
Sassenheim. De vrijwilligers van de stichting Molen van Sassenheim geven de moed niet op. 
Via een beroepsprocedure bij de Raad van State hopen ze alsnog op groen licht voor de 
afbouw van de molenstomp. “We zijn strijdvaardig”; zegt bestuurslid Fons van der Elst. Er is 
sprake van onbehoorlijk bestuur van de gemeente Teylingen’. De stichting hoopt dat de 
Raad van State een streep zet door een besluit van de van de gemeenteraad. De politiek zei 
in juni van dit jaar ‘nee’ tegen een eerder aangekondigde wijziging van het 
bestemmingsplan. Aanpassing van de toegestane bouwhoogte is nodig om de bouw van de 
molenromp mogelijk te maken. De molenstichting vindt het gebrek aan medewerking meer 
dan onterecht. De gemeenteraad ging in 2008 akkoord met de opbouw van de molen, maar 
door een fout in het bestemmingsplan kon hey plan niet worden uitgevoerd. Een 
wijzigingsvoorstel liet heel lang op zich wachten. Eind vorig jaar hielden alle politieke partijen 
een vurig pleidooi om haast te maken met een aangepast bestemmingsplan. Drie maanden 
geleden sloegen de twijfels echter toe en werd het gehele plan plotseling afgeblazen. 



De stichting voelt zich in haar strijd gesteund door een uitgebreid artikel in het blad 
Molenwereld waarin een lans wordt gebroken voor de opbouw van de voormalige Molen 
van Speelman. Hoofdredacteur J.S. Bakker, tevens auteur van het artikel, noemt de politieke 
gang van zaken in Teylingen ‘een aanfluiting voor de Nederlandse democratisch bestel’. 
“Zoiets verwacht je eerder in een bananenrepubliek’. Bakker wijdt 23 pagina’s aan de 
roerige geschiedenis van de molen, onder de titel ‘Teylingen: dolkstoot in de rug voor de 
molen van Sassenheim. Dat de gemeenteraad medewerking weigert, heeft ook te maken 
met veel verzet uit de buurt. Een groep omwonende van de molen heeft belangenvereniging 
Hier Geen Wieken opgericht, die alles in het werk stelt om opbouw tot 35 meter hoogte te 
voorkomen. 
 

 

'Buurthuis nieuwe stijl' in molen 
Door Redactie Leidsch Dagblad 14-11-2013,  

 

SASSENHEIM - Een 'buurthuis nieuwe stijl' is donderdagochtend van start gegaan in de 

Molen van Speelman in Sassenheim. Wijkbewoners kunnen zelf aan de slag in een gratis 

beschikbare ruimte. 

Breien met buurtbewoners, yogalessen voor kinderen, of meditatiebijeenkomsten. Het is 

allemaal mogelijk in de Sassenheimse molen de Speelman. 

Woonstichting Vooruitgang huurt de ruimte en stelt die gratis aan de wijk beschikbaar. 

Een kleine groep buurtbewoners is donderdagochtend begonnen met het bedenken van 

plannen voor het nieuwe wijkontmoetingscentrum. Ze werden daarbij geholpen door 

’gangmaker’ Chiara van den Berg van de Leidse stichting Gangmakerij en Wouter van 

Gijzen, ’sociaal innovator’ bij de stichting Welzijn Teylingen. 


