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LANDELIJK

 Energie
 Duurzaamheid
 Klimaat

LEIDEN

 Wijkeconomie
 Welzijn
 Gezondheidszorg
 Groen en milieu

WIJK

WIJKDEEL

 Levensloopbestendigheid
 De Kopermolen
 Hart in de wijk
 Busverbindingen / vervoer
 Netheid van de wijk
 Wijkdeelactiviteiten
 Mantelzorg
 Wonen
 Veiligheid

 Wijkdeelactiviteiten
 Mantelzorg
 Wonen
 Veiligheid

THEMA’S

Wijkdeel

 Levensloopbestendigheid
 De Kopermolen
 Hart in de wijk
 Busverbindingen / vervoer
 Netheid van de wijk

Wijk
 Betrokken
Merenwijkers
 Belangen
groepen

 Deskundigen

Leiden
 Wijkeconomie
 Welzijn
 Gezondheidszorg
 Groen en milieu

Landelijk

 Energie
 Duurzaamheid
 Klimaat
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Eigen buurtvereniging, VvE.
allerlei activiteiten, acties skeeler
baan, vervoeractiviteiten,
Parkeren,
openbaar vervoer

Kagerzoom,
vogelwerkgroep,
gezamenlijke tuin

Leedewijk

ZijlwijkNoord

DHR

ZijlwijkZuid

Barbeque, tuin bij
het buurthuis,
nieuwbouw jongeren
en volwassenen Eksterpad,
opvoedacademie, energieproject,
opvang nieuwkomers/ brede
school, tuin Beukenrode

Speeltuin beheren, koffie
op burendag,
vuurkorfborrel, isolatie
project
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Projectgroep

Stuurgroep

Projectleider
Vastgoed
Ontwikkelaar DZH
Wethouder

Ambtenaren Wonen en Stedenbouw

Vastgoed

Bestuur Winkeliersvereniging

Projectleider

Bestuur Wijkvereniging Merenwijk

Klankbordgroep
- Wijkvereniging en Klankbordgroep
- 12 leden hebben zich opgegeven
- Grote klankbordgroep met wethouder
- Verzoek wijkvereniging om informatieavond
- Vormen van actiegroepen
- Werkgroepen ter behoud van groen
- Minder woningbouw
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Grootschalig luisteren
Meer dan 100 deelnemers
Kernthema’s uit het onderzoek:
• Zingeving, gelukkig en gezond oud worden
• (Openbaar) vervoer
• Toegankelijkheid van voorzieningen
• Toegankelijkheid van de openbare ruimte
• Sociale veiligheid
• Binding met de wijk - activiteiten in de wijk (o.a.
welzijn)
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Grootschalig luisteren
Positief
• Buren en familieleden staan voor elkaar klaar
• Veel ouderen voelen zich thuis in de wijk
• Diversiteit:culturele achtergronden, jong en oud - maakt de wijk levendig
en prettig
• De ligging van de wijk is mooi en rustig.
• Ontmoeting en sociale contacten zijn belangrijk (Clubjes)
Negatief
• Ontmoetingsplek: een centraal buurthuis ontbreekt
• Meer bankjes en aanpak van zwerfafval
• Bij welzijnsactiviteiten nemen deelnemers graag zelf initiatief, maar
worden daar
• graag beter bij ondersteund door welzijnsorganisaties
• Sommigen activiteiten sluiten niet aan bij de wensen van ouderen
• Er meer behoefte aan activiteiten voor oud én jong

Doelstellingen
Wijkvereniging Merenwijk
heeft haar doelstellingen
geformuleerd in thema’s,
deze geven voldoende
ruimte voor ontwikkeling.
Overheden verlangen
zichtbare gesprekspartners,
de wijkvereniging kan deze
spilfunctie bekleden.
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Visie Merenwijk

Gert Walrave

Visie op Thema’s

1. Betrokkenheid in de wijk
2. Hart in de wijk
3. Veiligheid
4. Wonen
5. Economie in de wijk
6. Het winkelcentrum
7. Energie
8. Zorg en welzijn
9. Groen en milieu
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MEEDOEN?
Woon je in Merenwijk?
Ben je betrokken bij
de toekomst van de wijk?
Ben je deskundig en voel je
de roep om bij te dragen?
Denk mee
Neem deel
Geef je op

Doe mee
In thema’s
Met anderen

Visiegroep
g.walrave@wv-merenwijk.nl
Als lid van Wijkvereniging Merenwijk ontvang je alle informatie
Lidmaatschap is gratis
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