Geachte leden,
Het bestuur is 12 maal in vergadering bijeengeweest; tussendoor is afstemming geweest op een
gezamenlijke app. Bestuursleden en actieve werkgroepleden hebben veel bijeenkomsten in de
stad of buursteden bezocht, zoals de nieuwjaarsreceptie, 3-oktoberreceptie 2019, bijeenkomsten
inzake energie, wijkverenigingen, ouderen, commissies van advies etc.
Er heeft extra overleg plaatsgevonden naar aanleiding van de algemene ledenvergadering op 19
febr. 2018. Daar was kritiek op de rol van het bestuur van de wijkvereniging; deze kritiek is
opgepakt. Er heeft een druk bezochte themadag "rol van de wijkvereniging" op 11 juni 2018
plaatsgevonden. De suggesties die door de leden zijn gedaan, hebben geresulteerd in de
plaatsbepaling van de wijkvereniging. De notitie staat op de website.
Naar aanleiding van deze plaatsbepaling is een voorzet voor nieuwe spelregels gemaakt. Deze
spelregels worden tijdens de ALV van 28 jan. 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
De ALV van 19 febr. 2018 heeft geleid tot verschuivingen in het bestuur. Michel Vorenhout ( mede
oprichter) heeft helaas moeten beslissen om niet meer bestuurlijk actief te zijn. De wijkvereniging
is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage.
Nieuwe bestuursleden zijn toegetreden en moesten ingewerkt worden – dat kost tijd voor een
vrijwilligersorganisatie
Kopermolen
Ondertussen liep natuurlijk alles gewoon door. Gemeentelijke verkiezingen vonden plaats en er
werd in Leiden een ‘groener’ College van B&W gevormd met het slogan 'Samen maken we de
Stad'.
Het Kopermolen-revitalisatietraject werd opnieuw gestart met een brede aanpak voor
burgerparticipatie.
Verschillende partijen in de wijk werden door de wethouder gehoord en een specifieke
projectleider van het participatieproces werd aangetrokken. Men is in sept. 2018 gestart en eind
april 2019 moet er een nieuwe nota van uitgangspunten liggen voor dit gebied (gebiedspaspoort),
vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoerende partijen zullen zich aan deze uitgangspunten
moeten houden. Overduidelijk is het standpunt van de bewoners van de Merenwijk: geen
hoogbouw en geen verlies van groen.
In de werkgroep Centrum/Kopermolen zijn meer dat 40 actieve bewoners betrokken en zij leveren
hun inzet.
Kagerzoom
De gemeente Teylingen heeft haar buren in de Merenwijk serieus genomen en een voorlichtings/
inspraakavond te houden over de planontwikkeling in het Kagerzoom-gebied. Op een
drukbezochte avond hebben de bewoners van de Merenwijk allerlei aanvullingen, reacties en
kritische noten kunnen plaatsen. Met deze opbrengst gaat het ambtelijk team verder om te komen
tot een definitief voorstel.
Dit voorstel is 6 dec. 2018 voorgelegd aan de bewoners van de Merenwijk. Uit de stukken blijkt dat
de gemeente Leiden geen bijdrage levert voor de onderhoudskosten. Daarom is het plan
aangepast. Voor de voortgang, volg de berichten op onze website.
Bibliotheek
Met de bibliotheek is een bloeiende samenwerking tot stand gekomen; een werkgroep met leden
van de wijkvereniging en de bieb brainstormen met elkaar over nieuwe mogelijkheden, met als
inzet meer de bewoners bij de plannen te betrekken.
Ruimere openingstijden zijn gecreëerd, leuke kinderprogramma's uitgeprobeerd, eens in de twee
maanden is er een bijzondere filmavond met gastspreker.
Heel inspirerende en succesvolle bijeenkomsten worden op zondagmiddagen door een groep
bewoners georganiseerd in vorm van een College Tour: Merenwijkers voor Merenwijkers, die hun
kennis delen.

Enkele ZZP-ers hebben de handen ineen geslagen na de eerste bijeenkomst op 20 maart, zijn een
zogeheten buurtkantine begonnen. Zij hebben een informatieve website ontwikkeld en willen
daarmee met name de onderlinge markt in de Merenwijk versterken. Deze groep kan voor haar
bijeenkomsten gebruikmaken van de bibliotheek.
Afstemming van de verschillende partijen over de Skeelerbaan nabij Dekker Tennis, wordt door de
partijen in de Karpers en Forellen vorm gegeven.
Het Buscomité (een zelfstandige groep) is succesrijk geweest: de bus rijdt weer twee kanten op in
de Merenwijk. De complimenten van vele Merenwijkers kunnen ze incasseren.
In samenwerking met de Verkeersgroep van de wijkvereniging heeft een deel van het comité zich
ingezet voor behoud van het noordelijk fietspad op de Zijlbrug.
Verkeersgroep
Actueel werd dit jaar het noordelijk fietspad over de Zijlbrug bij de in- en uitvalsweg van
IJsselmeerlaan/Willem de Zwijgerlaan.
In het kader van de Leidse Ring waren reeds besluiten genomen die niet bekend waren bij de
Merenwijkers. Toen het fietspad gesloopt werd, kwam men erachter dat al het voet- en fietsverkeer
over het zuidelijke fietspad in en uit de stad zou moeten gaan.
Navraag werd georganiseerd en bezwaarschriften geschreven.
Het is nu afwachten wat het advies van de bezwaar- en beroepscommissie wordt en wat de
wethouder vervolgens beslist. Over eventuele vervolgstappen wordt nog nagedacht.
Zijl Sail
In de zomer was er een kans om een leuk evenement te organiseren om de historische schepen
door de Zijl te zien varen, richting de stad.
Vrijdagmorgen 27 juli tussen 10.00 en 12.00 zou de uitgelezen kans zijn, doch de meeste schepen
waren al de avond ervoor reeds voorbijgegaan.
Het was desondanks een prachtig gezicht. Langs de Zijl zaten zoveel mensen buiten, bij de
scholen was de kern georganiseerd, een heerlijke lunch en het Viswijvenkoor verhoogden de sfeer
door een royaal optreden. Kindertekeningen werden op het fietspad georganiseerd.
Verschillende organisaties boden hun gasten een echt zomergebeuren.
De vraag is natuurlijk: doen we het volgend jaar weer…… boten hebben we niet nodig.
De Horsten
Voor de Horsten/Slaaghwijk is door de gemeente een integrale wijkaanpak gemaakt, die er vooral
op is gericht om jongeren een toekomst te geven en alle mensen te laten participeren.
Integratie in onze wijk is een belangrijk thema, we zien steeds meer organisaties een bijdrage
leveren aan de doelstellingen van dit plan, bijvoorbeeld Huiswerkbegeleiding, Buurtbakkie, bezoek
aan mensen die de deur niet uitkomen, maar als je hen mee vraagt…. komen ze wel.
Epicentrum, Libertas, Jongerenwerk en Jeugd en gezin, speeltuin – zij weten elkaar beter te
vinden om de aanpak met elkaar af te stemmen.
DEM
In de wijk is een werkgroep actief met duurzame energie, zij willen een aantal innoverende
plannen voor de wijk maken. Voor de Merenwijk met veel particulier woningbezit is dit een goede
kans om de krachten te bundelen. De werkgroep DEM zal zich omvormen naar een stichting en de
wijkvereniging zorgt voor financiële ondersteuning tijdens de overbruggingsperiode.
Zij heeft de start mogelijk gemaakt door een lening van € 2000 te verstrekken.
Wijkkompas komt er niet, Wijkagenda van de Merenwijk wel
Vanaf het begin is geprobeerd om een overzicht te krijgen van wat er allemaal gebeurt en op ons
afkomt in de Merenwijk. Een soort gids, maar dit proces verliep moeizaam en is erg afhankelijk van
meerdere partners in de wijk.

Het moest geen nieuwsbrief van de wijkvereniging worden, maar een soort onafhankelijk platform,
dat voor alle bewoners van de wijk beschikbaar is.
De Merenwijkagenda kan nu gepresenteerd worden (zie punt 10 op de agenda), daar zijn we
supertrots op. Er hoort een oproep bij “meld nieuws en berichten”, want daardoor kan de agenda
een volwassen instrument worden. Half 2019 gaan we evalueren of de doelstellingen bereikt zijn.
Zo ja, dan gaan we door.
Ook heeft de wijkvereniging voor haar leden een nieuwsbrief (zie punt 10 op de agenda) en met
een link kunnen de media aan elkaar gekoppeld worden.
Het past ons ook om onze webmaster Wim Guiking hier in het zonnetje zetten. Top wat hij dit jaar
weer actueel en snel op de site plaatste.
Werkgroep AED
Dit jaar gestart door de oprichters P. Soels en fam. Stokkel, heeft een 3-tal cursussen gegeven en
30 mensen zijn in onze wijk getraind om in noodsituaties in te kunnen grijpen. Overal is een
inventarisatie naar de beschikbare apparatuur gedaan en apparatuur wordt aangeschaft.
Ze zijn klaar......dat is werkelijk een succes, in zo'n korte tijd..... Een voorbeeld in de stad.
Werkgroep GROEN
Deze werkgroep heeft dit jaar de betrokkenheid bij het park opnieuw versterkt door het bos als
waardevolle biotoop te beschrijven en te willen behouden. Activiteiten als speurtochten voor de
jeugd, paddenstoelen zoeken en vleermuis watching zijn georganiseerd. Het behoud van het bos
is bij de Kopermolen-plannen-ontwikkeling benadrukt. In november passeerde een achttal
activiteiten in en rondom de Merenwijk de revue.
De zwerfvuilgroep is een driemaal aan de slag geweest vanuit de Regenboog. Met 40 vrijwilligers
op de lijst werken zij aan bewustwording en een veilige en schone omgeving. Regelmatig haalt
deze groep een goede publiciteit.
Kwadranten
Personen uit het kwadrant Zijlwijk-Zuid komen vier keer per jaar bij elkaar, praten bij over wat er in
de buurt en de wijk speelt. Het kwadrant organiseert eens per jaar op de dag van NLdoet een
burenkoffie. Thom Luijben neemt hierbij de organisatie voor zijn rekening.
Wijkregisseur voor Leiden Noord, Marjolein Pijnacker
Van gemeentelijk zijde wordt eenmaal per maand overleg gevoerd tussen de wijkregisseur en het
bestuur en andere geïnteresseerden. Op de agenda stonden onder meer deze onderwerpen:

-

Schoon en veilig, beheer en schouwen
Ouderenhuisvesting
Participatie/omgevingswet, inspraak, informatie
Economie/zzp
Zijlbrug, fiets- en voetpad
Openbaar vervoer, bereikbaarheid
Veiligheidsplan 2019- 22 ( aandachtspunten)
Handhavingsbeleid
Uitnodigingen 3 okt. 2018
Integraal plan Horsten/Slaagwijk
Jongerenhuisvesting
Verkamering

Naar gelang de agendapunten kunnen betrokkenen aanschuiven.
Een andere aanpak, een andere manier van werken, zoals nu als voorstel op de agenda van de
ALV 2019 geplaatst, is ook voor het bestuur van de wijkvereniging een zoekproces.
Wij zoeken graag door, want Merenwijkers laten zich niet ondersneeuwen.

