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Algemene Leden Vergadering (ALV) Wijkvereniging Merenwijk d.d. 27 januari 2020
Aanwezige bestuursleden

Judith Bierens, Jannie Cambier, Marjolein Cancrinus, Hansje Huson
en Christiaan de Witt

Voorzitter

Akke Timmermans

Aanwezige leden

Zie bijgevoegde presentielijst

Notulen

Elvera Spierenburg

1. Opening en goedkeuring agenda
Akke opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de Algemene
Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk (WV-MW). De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen.
Een formeel deel, waarin het bestuur van de WV-MW verantwoording aflegt over het gevoerde (financiële)
beleid in 2019 en een informeel deel waarin de leden over alles wat gaande is in de wijk worden bijgepraat. De
Merenwijk staat ook in 2020 weer voor een aantal uitdagingen, waaronder de herinrichting van het
Centrum/Kopermolen en Ring Noord. Het bestuur had gehoopt nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het
Centrum/Kopermolen te kunnen melden, maar deze zijn er helaas op dit moment (nog) niet. Op andere
vlakken is er wel nieuws te melden. Op dit moment is de Merenwijk in het nieuws met een aantal artikelen in
het Leidsch Dagblad, waarbij Slaaghwijk centraal staat. Verbinding is een van de thema's die hierin aan de
orde komt. Het creëren van verbinding vraagt tijd en inzet, maar boekt in de ogen van het bestuur van de WVMW zeker vooruitgang. De inwoners van de Merenwijk weten elkaar steeds vaker en beter te vinden; het
netwerk binnen de Merenwijk breidt zich uit. De inwoners van de Merenwijk zijn actief voor alles wat
aandacht vraagt en weten met elkaar de belangen van de wijk te behartigen. Een andere kwestie is de
toenemende leegstand in de Kopermolen. Het bestuur van de WV-MW probeert hierover in overleg te komen
met Bart van Wijk, projectmanager Centrum/Kopermolen. In dit overleg zal ook het onderzoek naar de
mogelijkheid van een multifunctionele ruimte, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband tussen
diverse organisaties in de wijk, aan de orde gebracht worden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond, maar de
uitkomsten zijn (nog) niet gedeeld. In relatie tot dit punt weet de voorzitter dat het Gezondheidscentrum in
overleg is met de afdeling vastgoed van Van der Vorm, maar ook hier is de laatste informatie niet voorhanden.
Ook de vertegenwoordigers van de Regenboog hebben zich heel ingezet.
Op de vraag naar een tijdsplanning heeft Bart van Wijk wel laten weten dat het streven is dat de
gemeenteraad nog voor de zomer een besluit heeft genomen over het kaderplan en dat eveneens voor de
zomer het team openbare ruimte met dit kaderplan van start gaat.
Akke sluit haar opening af met een opsomming van speerpunten waar de Wijkvereniging zich de komende tijd
op zal richten, te weten het klimaatvraagstuk, Centrum/Kopermolen, verduurzaming van de wijk en aandacht
voor levensstijl en integratie. De gemeente vraagt aandacht voor vereenzaming ook in de Merenwijk. Over dit
laatste volgt een presentatie en oproep.
In relatie tot het onderwerp Kopermolen en het gedeeltelijk sluiten van de Huiskamer, wordt de vraag
voorgelegd of het niet mogelijk is een beveiliger terug te brengen in de Kopermolen. Akke zegt toe deze vraag
mee te nemen in het overleg met Bart van Wijk.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen ALV d.d. 28 januari 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en leiden ook inhoudelijk niet tot vragen of opmerkingen.
3. Jaarverslag 2019 bestuur, rekening en verantwoording 2019 en privacystatement
Jaarverslag 2019:
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In het jaarverslag blikt het bestuur terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2019, zowel binnen het bestuur
als binnen de diverse werkgroepen of netwerkrelaties. De wijkvereniging doet haar best om een levendig
platvorm in de wijk te worden. Het jaarverslag leidt niet tot vragen of opmerkingen en wordt ongewijzigd
vastgesteld. Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de Wijkvereniging.
Rekening en verantwoording 2019:
In de jaarrekening 2019 legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de
Wijkvereniging. De financiële verantwoording roept geen vragen op en wordt ongewijzigd vastgesteld. Ook de
jaarrekening 2019 is terug te vinden op de website.
Privacystatement:
Het privacystatement is al eerder tijdens een ALV besproken en goedgekeurd. Doel van het agenderen is dit
document nog eens onder de aandacht van de leden te brengen en de leden daarmee te attenderen op het
feit dat ook de Wijkvereniging gehouden is aan het volgen van privacyregels. Voorzitter laat ter vergadering de
regels nog even kort de revue passeren. Ook dit document is op de website te vinden.
4. Verslag Kascommissie 2019
5. Decharge verlening bestuur over 2019 door ALV
In 2019 vormden de heren Gottmer en Peters samen de Kascommissie. Als Kascommissie hebben zij gecheckt
of de financiële verantwoording overeenstemt met de werkelijkheid. De conclusie was dat de boekhouding
een goede afspiegeling was van het gebeuren in 2019 en verder geen vragen opriep. Ter vergadering leest de
heer Peters de goedkeurende verklaring van de kascommissie voor. In het verlengde hiervan stelt de
Kascommissie voor het bestuur en penningmeester decharge te verlenen. De leden van de WV-MW geven
goedkeuring aan dit voorstel. Voorzitter dankt de heren Gottmer en Peters voor hun inzet in de Kascommissie.
6. Verkiezing Kascommissie 2020
In het kader van de verkiezing Kascommissie 2020 hebben zich twee nieuwe kandidaten aangemeld. Dit
betreft de heren Cornelis van Hanenburg en Ton van den Besselaar. De leden van de WV-MW stemmen in met
de benoeming van de heren Van Hanenburg en Van den Besselaar tot Kascommissie 2020. Vanuit de leden
wordt de suggestie gedaan om in het vervolg niet de hele commissie jaarlijks te laten wisselen, maar altijd een
voormalig lid aan te houden. Het bestuur kan zich in het voorstel vinden en zal in overleg met de voormalig
leden van de Kascommissie bekijken of een van hen wil aanblijven in de rol van coach.
7. Bestuursverkiezing
Wietze van der Werff heeft besloten met ingang van 2020 zijn lidmaatschap als bestuurslid van de WV-MW te
beëindigen. Het bestuur dankt Wietze voor zijn inzet en de goede samenwerking. Wietze kon vanavond helaas
niet aanwezig zijn. Het bestuur zal op een ander moment op gepaste wijze afscheid van hem nemen.
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
Akke Timmermans-Kuiken (algemeen), voorzitter
Christiaan de Witt (Zijlwijk-Zuid), penningmeester
Hansje Huson (Zijlwijk-Noord), lid
In de loop van 2019 hebben de volgende leden zich beschikbaar gesteld voor een bestuurszetel:
Judith Bierens (Zijlwijk-Noord), lid
Marjolein Cancrinus (Zijlwijk-Zuid), lid
Jannie Cambier (Centrum/ Ledewijk), lid
Het voorstel ligt voor om voormelde leden tot bestuurslid te benoemen. Hiertoe wordt unaniem besloten.
De volgende personen ondersteunen het bestuur in hun werkzaamheden:
Wim Guiking: webmaster
Gert Walrave: coördinator werkgroep Kopermolen/participatieproces
Elvera Spierenburg: notulist (extern)
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De voorzitter sluit dit agendapunt af met nog eens een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden, met
name voor wat betreft het kwadrant D.H.R. Dit kwadrant is nu niet meer vertegenwoordigd in het bestuur.
9. Spelregels t.b.v. de samenwerking tussen bestuur en werkgroepen van WV Merenwijk
Aan de orde is de notitie “Spelregels t.b.v. de samenwerking tussen bestuur en werkgroepen van WV
Merenwijk”. Dit document is in de vorige ALV aangehouden, zodat de werkgroepen daar intern ruggespraak
over konden houden. Dit heeft tot een enkele aanpassing geleid. De aangepaste notitie ligt nu ter vaststelling
voor. De notitie leidt niet tot vragen of opmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.
10. Presentaties
De werkgroepen en netwerkrelaties zijn uitgenodigd om de leden van de Wijkvereniging over hun
werkzaamheden te informeren. Een groot deel heeft hier gevolg aan gegeven. Hieronder een samenvatting
van de diverse presentaties. Voor een deel zijn de presentaties ook terug te vinden op de website.
Werkgroep Verkeer (Louis Eggen):
De werkgroep Verkeer richt zich op dit moment op een drietal zaken, te weten de Leidse Ring Noord, het
fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug en de kruising Broekweg-Veluwemeerlaan. Doel van de gemeente
Leiden bij de Leidse Ring Noord is het weren van verkeer uit de binnenstad en deze via de Leidse Ring
omleiden. De werkgroep richt zich op het stuk Willem de Zwijgerlaan. Op diverse manieren (brieven,
inspreken e.d.) probeert de werkgroep de gemeente te overtuigen van het feit dat de gemeente zijn
planvorming op verkeerde/te hoge berekeningen baseert. Ook is de werkgroep van mening dat er in de
planvorming niets terug te lezen valt over de verkeersvisie van de gemeente. Er is veel overleg geweest met de
gemeente, maar de werkgroep vindt geen gehoor. De werkgroep blijft de strijd aangaan, met als doel het
waarborgen van een goede bereikbaarheid van de Merenwijk via de Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan. Een
lichtpuntje in deze is dat inmiddels duidelijk is dat er de komende vijf jaar nog niets gaat gebeuren. Ook bij het
onderwerp fietspad noordzijde Zijlbrug stelt de werkgroep zich op het standpunt dat de gemeente de
verkeerde argumenten gebruikt. De inrichting van de Zijlbrug met slechts één fietspad strookt niet met de
normen voor fietspaden en levert dagelijks gevaarlijke situaties op. Bij het derde onderwerp, de kruising
Broekweg-Veluwemeerlaan, is het doel de snelheid/voorrangsregels terug te brengen naar de oude situatie.
Sinds het wijzigen van de voorrangsregels hebben er meerdere (bijna) ongelukken plaatsgevonden, waar er
voorheen nauwelijks iets aan de hand was.
Voetgangersbeweging (Boudewijn Leeuwenburgh):
Boudewijn licht in zijn presentatie toe hoe de Voetgangersbeweging Nederland is ontstaan. De basis voor het
opzetten van deze beweging lag in de Merenwijk, met het signaleren van een aantal knelpunten. Het
aankaarten van deze knelpunten leverde soortgelijke reacties op uit het hele land. Van het een kwam het
ander, wat op 4 oktober 2019 leidde tot de oprichting van de Voetgangersbeweging Nederland. De
Voetgangersbeweging heeft inmiddels een aantal landelijke actiepunten geformuleerd, zoals het
herwaarderen van de zebrapaden, een hernieuwd aanduidingsbord fiets/voetpad, voetganger als volwaardige
verkeersdeelnemer en toepassen van een beleid volgens Vlaams STOP-principe. Deze acties zullen ook
regionaal gepromoot worden. Ook voor Leiden zijn er projecten geformuleerd, zoals Leiden beloopbare stad,
looproutes jaren '70 wijken, bereikbare bushaltes, project "naar school ga je lopen" en een regionaal
fiets/voetpad tussen Oud Ade en Oegstgeest. De presentatie wordt afgesloten met een oproep aan iedereen
om zich bij de voetgangersbeweging aan te sluiten en ideeën in te brengen.
Vrijwilligersverzekering (mw. Pharos, medewerker gemeente en inwoner Merenwijk)
Een presentatie over de vrijwilligersverzekering van de gemeente stond vorig jaar op de agenda van de ALV. De
definitieve regeling was toen echter nog niet rond. Inmiddels is dit wel het geval. Mevrouw Pharos licht toe
welke vrijwilligers voor deze regeling in aanmerking komen en onder welke condities er een schadeverzoek
kan worden ingediend. De regeling is bedoeld voor vrijwilligers, die onverplicht en onbetaald werkzaamheden
verrichten waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Voor mantelzorgers, die voor minimaal 8 uur
per week langdurige en intensieve zorg verlenen aan een hulpbehoevende. En voor maatschappelijke
stagiaires met een stage vanuit het voortgezet onderwijs. Wie meer over deze verzekering wil weten of vragen
heeft, kan hiervoor contact zoeken met de gemeente via mail A&V@servicepunt71.nl.
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Sterke Sociale Basis (Judith Bierens):
Aan de hand van het programma Sterke Sociale Basis is de gemeente zich aan het heroriënteren op de
invulling van het welzijnswerk binnen de gemeente. Doel van de gemeente is te komen tot inclusieve wijken,
waarbij iedereen betrokken wordt. Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag of wij ook als WV aan dit
doel een bijdrage kunnen leveren. Dit heeft geleid tot de oprichting van een initiatiefgroep Prettig wonen voor
ouderen in de Merenwijk. Het centrale thema van deze initiatiefgroep is: Hoe kunnen wij de Merenwijk zo
inrichten dat ouderen er zo prettig mogelijk kunnen wonen. De keuze voor de doelgroep ouderen komt voort
uit het feit dat er veel ouderen in de Merenwijk wonen en willen blijven wonen. Het beleid van de gemeente is
ouderen regie te laten houden over hun leven en dit is iets waar de WV-MW zich goed in kan vinden. Doel van
de presentatie is de inwoners van de Merenwijk informeren over de intenties van de initiatiefgroep en de
wijkbewoners oproepen om met deze initiatiefgroep mee te werken en te denken. Judith zal vanuit het
bestuur de trekker zijn van deze initiatiefgroep en neemt ook de coördinatie en secretarisrol op zich. Wat
willen we bereiken: inventariseren en versterken van de al bestaande initiatieven, bundeling van informatie en
advies, gesprekspartner zijn voor gemeente en andere partijen en gezamenlijk activiteiten ontplooien voor en
door ouderen. De opdracht aan de initiatiefgroep is in kaart te brengen wat er goed gaat en wat er verbeterd
kan worden ten aanzien van prettig wonen door ouderen in de Merenwijk. Planning: 4 bijeenkomsten in de 1e
helft 2020, planvorming in de zomerperiode en uitvoeren acties in de 2e helft 2020. Aanmelden kan via
judithbierens@gmail.com.
In relatie tot dit onderwerp vraagt Jan Vis vraagt aandacht voor een drietal bijeenkomsten in maart waarbij
drie sprekers een inleiding verzorgen rondom het thema "zin in 't leven" en waar aansluitend met elkaar over
dit thema van gedachten gewisseld zal worden. De aanwezigen hebben een folder over deze bijeenkomsten
op hun stoel kunnen vinden. Deze bijeenkomsten liggen in het verlengde van voormelde initiatiefgroep.
Initiatieven Groen:
Groene daken in de Rodes (Patty Verkuylen): Patty informeert de aanwezigen hoe zij binnen haar straat
(Iepenrode) haar medebewoners enthousiast heeft gekregen voor het aanleggen van groene schuurdaken. Zij
gaat daarbij in op de voordelen van groene daken (mooi, biodiversiteit, langere levensduur van het dak en het
absorbeert regenwater), hoe het leveren en aanleggen in zijn werk gaat en welke subsidiemogelijkheden er
beschikbaar zijn. Patty sluit haar presentatie af met de uitnodiging om vooral langs te komen bij de
informatieavond op 24 februari a.s.
Voedselbos (Tim Seegers): Tim, oprichter van het Voedselbos in de Merenwijk, neemt de aanwezigen met een
aantal mooie foto's mee in de biodiversiteit van het Voedselbos. Aan de hand van deze foto's informeert hij de
aanwezigen over het doel van een Voedselbos (het produceren van voedsel) en welke werkzaamheden er door
vrijwilligers verricht worden. In een voedselbos groeien hoofdzakelijk meerjarige planten, bomen en struiken,
die eetbare of anderszins nuttige producten leveren. Met regelmaat worden er rondleidingen georganiseerd,
maar ook scholen weten het Voedselbos voor een project te vinden. Wat is het doel voor 2020: continueren
werkzaamheden en activiteiten en nog meer planten, snoeien en zaden. Informatie over het Voedselbos is te
vinden op www.okkerheide.nl.
Genietommetjes, slobkousbijen en het bloembollenasiel (Ant Brandenburg): Op verzoek van het bestuur neemt
Ant (natuurgids IVN en inwoner Merenwijk) de aanwezigen met behulp van foto's mee in de diversiteit aan
planten en dieren die zij tegenkomt in het Wijkpark Merenwijk. Bijzonder te vermelden is dat er in het
Wijkpark slobkousbijen aanwezig zijn. Deze bijensoort komt alleen voor in gebieden waar de Grote Wederik
aanwezig is. Ant voert actie om deze bij in de Merenwijk te behouden (voor meer info:
merenwijkpark.wordpress.com/behoud-slobkousbij). Een ander project van Ant is de geniet-ommetjes door
de wijk. Dit zijn tuinen in de wijk op gemeentegrond, die onderhouden worden door wijkbewoners. De
projectgroep is nog op zoek naar wijkbewoners, die een tuintje willen onderhouden. Mensen kunnen zich
hiervoor opgeven via buurttuinenmerenwijk@gmail.com. Voorts vraagt Ant aandacht voor het
Bloembollenasiel bij de Kinderboerderij Merenwijk. Op het terrein van de kinderboerderij staat een
beschilderde kist waar de bloembollen achtergelaten kunnen worden. Tevens is zij op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen met het vervoeren van de bollen naar Cronesteijn (4 fietstochtjes in het voorjaar). Ant sluit
haar presentatie af met een oproep voor vrijwilligers, die willen helpen met het overzetten van padden op de
Broekweg. Opgeven kan via paddenpatrouille@xs4all.nl.
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Handhaving (Maurits Schouwenaar):
Maurits is niet alleen inwoner van de Merenwijk, maar ook de nieuwe wijkboa van Leiden-Noord. Maurits
geeft in zijn presentatie nader inzicht in het doel van handhaving (een schone, bereikbare, veilige en
aantrekkelijke stad) en met welke thema's handhaving zich bezighoudt. Het team handhaving wil zich voor de
stad inzetten, maar heeft daar de hulp van de inwoners van de stad bij nodig. Maurits is bereikbaar via de mail
m.schouwenaar@leiden.nl of telefonisch 06-52526110.
Gevraagd wordt of Maurits spreekuur houdt. Dit is nog niet het geval, maar Maurits zegt toe deze suggestie in
overweging te nemen. De Huiskamer zou daar een mogelijke locatie voor kunnen zijn. Voorts wordt aandacht
gevraagd voor het continue probleem van fout parkeren bij het winkelcentrum (op de weg richting de Tuinen).
Dit probleem valt onder de openbare orde. Maurits zegt toe dit met de wijkagent te bespreken.
DEM (Duurzame Energie Merenwijk) (Peter Engbers):
Peter brengt nog eens de aanleiding voor het opzetten van de stichting DEM in herinnering. Startpunt vormde
de warmtevisie van de gemeente Leiden (2017) en de daarbij behorende uitvoeringsagenda energietransitie,
waarbij het uitgangspunt is: Leiden van het aardgas af in 2035. De gemeente wil dit realiseren met een
uitbreiding van het stadswarmtenet (zuidkant Leiden) en individuele allelectric oplossingen. Met deze
uitdagingen is DEM aan de slag gegaan en heeft zich daarbij de volgende doelen gesteld: in 2035 is de
Merenwijk onafhankelijk van aardgas, een energieneutrale wijk, zijn alle woningen geïsoleerd en komt de
energie uit (lokale, coöperatieve) duurzame bronnen. Peter vervolgt zijn presentatie met inzicht te geven in de
organisatiestructuur van de stichting DEM en de resultaten van 2019. Op het terrein van woningen zijn er
burengroepen opgezet, 13 energiecoaches opgeleid, maatadvies online opgezet, een stappenplan voor 12
type huizen opgesteld, wijkbijeenkomsten georganiseerd en is er een infraroodcamera aangeschaft. In het
kader van onderzoek naar duurzame energiepilots heeft DEM zich aangesloten bij TNO onderzoek naar
financiering van (lokale) warmtenetten, is er een vooronderzoek gestart naar duurzame bronnen en
biovergister en is er kennis verzameld en gedeeld. Voor de komende tijd heeft DEM zich de volgende doelen
gesteld: een groot wijkfestival in juni, bronneninventarisatie in de wijk en het opstellen van een wijkaanpak,
nog meer energiecoaches opleiden, een zoektocht naar een zonnedak, tot een samenwerkingsovereenkomst
met gemeente komen en een vervolgsubsidie aanvragen. Peter sluit de presentatie af met een opsomming
van zaken die de wijkbewoners van de energiecoaches kunnen verwachten, zoals advies, meedenken,
stappenplan maken e.d. Voor meer informatie zie de website www.duurzameenergiemerenwijk.nl
Werkgroep Zwerfvuil (Leonie van Blijswijk):
Leonie blikt terug op het ontstaan van de werkgroep in 2016 met een klein groepje vrijwilligers en de groei nu
tot 60 vrijwilligers, 24 adoptieplekken (mensen die een stukje terrein schoonhouden), diverse schoonmaakacties gedurende het jaar, het geven van voorlichting op scholen en deelname aan landelijke milieuactiviteiten. Zij illustreert dit met foto's van de diverse activiteiten. Dat de inzet van de werkgroep niet
onopgemerkt blijft, blijkt ook uit de stimuleringsprijs, die de werkgroep van de gemeente in ontvangst mocht
nemen. Aanmelden voor deze werkgroep kan via zwerfvuil@wv-merenwijk.nl.
Merenwijk Agenda (Marieke Holzapfel):
Marieke zet zich samen met Hansje Huson in om elke 14 dagen een Merenwijk Agenda samen te stellen. Deze
agenda is ontstaan uit de vraag van wijkbewoners naar meer info wat er allemaal te doen is in de wijk. De
Merenwijk Agenda onderscheidt zich van andere media door het brede overzicht, specifiek over de Merenwijk
en de neutraliteit. Het aantal abonnees is sinds de start (november 2018) behoorlijk gegroeid (777/10% van de
huishoudens) en de reacties zijn positief. Het streven is echter nog meer abonnees te krijgen. Marieke roept
iedereen dan ook op om andere wijkbewoners op de agenda te attenderen. Opgeven kan via
www.merenwijkagenda.nl. Nieuws voor de agenda kan aangeleverd worden via kopij@merenwijkagenda.nl.
Van Boek tot Doek (Maja Bokma de Boer):
Maja licht kort toe hoe het idee voor een filmclub tot stand gekomen is. Dit idee is uitgegroeid tot het
maandelijks (elke laatste donderdag van de maand) organiseren van een filmavond in de bibliotheek. In
principe betreft het altijd een boekverfilming en probeert de werkgroep iemand te vinden die zowel het boek
als de film heeft gezien om de avond in te leiden.
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Gevraagd wordt of de filmavond op wisselende avonden georganiseerd kan worden. De werkgroep heeft deze
vraag vaker gekregen, maar moet helaas melden dat dit niet mogelijk is, omdat donderdagavond de enige
beschikbare avond is in de bibliotheek.
11. Sluiting
Voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.00 uur, onder dankzegging voor ieders komst en inbreng. Zij nodigt
iedereen uit om onder het genot van een drankje nog even met elkaar na te praten.
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