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1. Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen
Om 19:04 uur opent Akke Timmermans de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
WV zorgt voor verbinding.
Op basis van de presentielijst waren 46 van de 359 leden aanwezig. Eén nieuw lid had zich kort
voorafgaand aan de vergadering aangemeld, waarmee het uiteindelijke aantal aanwezigen 47 van de
360 leden bedroeg.
2. Vaststellen agenda
De agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
De Voorzitter verzoekt de aanwezigen om met haar de tijd in de gaten te houden in verband met de
aansluitende energieavond. Punt 8 en 9 behoeven extra tijd.
3. Jaarverslag 2016 door het bestuur, rekening en verantwoording 2016
Het jaarverslag 2016 staat op de website van de wijkvereniging. De wijkvereniging is nog volop op
zoek naar vrijwilligers.
De Penningmeester (Dhr. Pieter Vogelaar) Het bestuur licht de jaarstukken toe die met de agenda zijn
toegezonden.
De wijkvereniging heeft één inkomstenbron, te weten een bijdrage van de gemeente van 83 eurocent
per inwoner van de wijk. Dit komt neer op ongeveer € 12.000 op jaarbasis.
In 2016 is ongeveer € 9.000 aan verschillende activiteiten van de vereniging uitgegeven. Deels betreft
dit huur van ruimtes. Een belangrijk deel van de uitgaven zien op automatisering. Een deel van het
budget is overgebleven. Dit deel gaat over naar 2017.
De inkomsten in 2017 zijn nagenoeg hetzelfde. Er wordt eenzelfde basis voor de berekening van de
gemeentelijke bijdrage gehanteerd. De Penningmeester geeft aan dat er ruimte is in de begroting om
projecten te financieren als de leden voorstellen hebben.
4. Verslag kascommissie 2016
De kascommissie bestaande uit Tony Peters en Jan Gottmer heeft de kasstukken van het boekjaar
2016 op 12 januari 2017 gecontroleerd en goedgekeurd.
De boekhouding was juist volgens de kascommissie. Er was een kleine discrepantie van € 18. Deze
discrepantie werd verklaard werd door een telfout.
5. Verlening decharge bestuur over 2016 door goedkeuring jaarverslag, rekening en
verantwoording.
De vergadering verleent unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het
boekjaar 2016.
Enkele van de aanwezige leden hebben vragen.
De eerste vraag is of er geld is gereserveerd voor opslagruimte.
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De tweede vraag is of er voor 2017 contributie zal worden geheven.
Het bestuur antwoord dat de kans vrijwel nihil is. Er is geen noodzaak voor contributie omdat de
inkomsten de uitgaven dekken.
6. Verkiezing Kascommissie 2017
De kascommimssie van 2016 is bereid voor het jaar 2017 nogmaals de rol van kascommissie te
vervullen. De vergadering is hiermee akkoord.
7. Bestuursverkiezing
Er zijn drie leden die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het bestuur. Deze leden stellen zichzelf
kort voor.
Het betreft Marion Goedhart (uit het kwadrant Zijlwijk-Zuid), Jasper Schwencke (eveneens uit ZijlwijkZuid) en Anja Joor (uit het kwadrant Zijlwijk-Noord).
Allen worden met applaus bedankt voor hun introductie.
Laura van der Hidde licht toe dat zij niet bestuurslid is of zal zijn, maar wel trekker van een onderwerp
is.
Met de verkiezing van twee bestuursleden uit het kwadrant Zijlwijk-Zuid, tezamen met het reeds
zittende bestuurslid Akke Timmermans, zou het kwadrant Zijlwijk-Zuid oververtegenwoordigd zijn in
de vergadering. Akke Timmermans stelt voor dat zij als onafhankelijk voorzitter van de
bestuursvergadering aanblijft. Het verzoek is of de leden hiermee akkoord zijn. Leden stemmen met
dit verzoek in bij acclamatie.
Akke bedankt Pieter, Alexander, Rinus, Michel, Laura en Gert Walrave met een geschenk voor hun
inzet voor de wijkvereniging tot dusver. Marjon, Anja en Jasper worden eveneens met een geschenk
bedankt voor hun aanmelding als aankomend bestuurslid.
Daarnaast worden alle thematrekkers bedankt voor hun inzet.
Marjolein Pijnacker (wijkregisseur van de gemeente Leiden) is aanwezig in de zaal. Akke bedankt haar
voor de samenwerking.
Aldus is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Zijlwijk-Noord: mevr. Anja Joor
Zijlwijk-Zuid: mevr. Marion Goedhart, dhr. Jasper Schwencke
Leedewijk: dhr. Rinus Brouwer, dhr. Pieter Vogelaar
DHR (Donken Horsten Rodes): dhr. Michel Vorenhout
Onafhankelijke voorzitter: mevr. Akke Timmermans
Er volgt een vraag van de leden: Wat doet de verenging en wat doet het bestuur?
Antwoord: de wijkvereniging brengt voorstellen uit de gemeente die belangrijk zijn voor de wijk
onder de aandacht van de wijkbewoners.
8. Wijkaanpak gemeente Leiden: Merenwijk
Marco Versluis licht dit onderwerp toe namens de gemeente. Marjolein Pijnacker is regisseur voor
het gebied Leiden-Noord. Marco assisteert haar hierbij. De gemeente hanteert een andere indeling
dan de wijkvereniging waar het gaat om de Merenwijk. De gemeente hanteert in totaal 6
kwadranten.
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De gemeente heeft een wijkplan opgesteld op basis van gegevens van verschillende partijen
leveranciers. Qua demografie heeft de wijk naar verhouding veel inwoners onder de leeftijd van 18
jaar, en boven de leeftijd van 65.
Het blijkt dat onderhoud van wegen alsook groen een aandachtspunt van veel leden. De Kopermolen
scoort 100% in de retailvisie. Uit het publiek komt de vraag waarop dit gebaseerd is. Het is een score
waarbij de berekening is gebaseerd op voldoende/onvoldoende. Alle onderzochte zaken in de
kopermolen zijn 'voldoende', en daarmee is '100% voldoende'.
Marco prijst de wijkvereniging om haar actieve en kritische houding. Dit vindt hij goed, omdat het
leidt tot meer draagvlak voor het wijkplan en visies.
Het wijkplan kent een aantal actiepunten. Het is te raadplegen via www.leiden.nl/wijken.
Marco biedt de aanwezige leden de ruimte om enkele vragen te stellen.
Marion vraagt wat de status van het wijkplan is.
Marco antwoord dat het een middel voor de Merenwijk is om prioriteiten aan te geven. De inhoud
van het plan wordt door de gemeente meegenomen bij besluitvorming. De looptijd van het plan
bedraagt 3 tot 5 jaar.
De tweede vraag is wanneer de gemeente een inwoner een professional noemt; wie zijn deze
professionals?
De term professionals ziet op de organisaties die in de wijk werkzaam zijn. Het betreft onder meer
Libertas Leiden. Het hoeven geen inwoners te zijn.
De derde vraag is hoe de gemeente tot de inhoud van het wijkplan is gekomen. Vervolgvraag is of de
wijkvereniging daarbij betrokken is geweest.
Op basis van de statistieken die door de gemeente worden bijgehouden blijken de aandachtspunten
en prioriteiten voor de wijk. Daarnaast is gekeken naar bijeenkomsten met inwoners en leden van de
wijkvereniging. Uit deze inbreng blijkt dat levensloop bestendigheid een belangrijk thema is, omdat
de wijk vergrijst.
Michel beantwoord de vraag welke bijdrage de wijkvereniging hieraan geleverd heeft. De
wijkvereniging heeft bij bijeenkomsten met de leden ervaren naar welke onderwerpen of
werkgroepen de aandacht van de leden in het bijzonder uitgaat. Het wijkplan is níet het meerjaren
visieplan van de wijkvereniging.
Een van de aanwezigen spreekt zijn verbazing uit dat hij niet op de hoogte was dat er een wijkplan
zoals nu besproken wordt in de maak was.
De Voorzitter dankt Marco Versluis voor zijn uitleg.
9. Reilen en zeilen van de vereniging: vooruitblik 2017
De Voorzitter geeft het woord aan André Mom. André Mom spreekt over plannen voor een
landijsbaan, een professionele wedstrijdbaan. Deze landijsbaan zal in de gemeente Teylingen worden
aangelegd, maar in een gebied grenzend aan de Merenwijk. De gemeenteraad van Teylingen heeft
subsidie voor deze landijsbaan goedgekeurd, mits een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
Deze vergunning is half december aangevraagd, waarbij een inspraakprocedure is gestart.
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Het betreft een landijsbaan die het gehele jaar open zal zijn. De landijsbaan moet regionale
aantrekkingskracht hebben. De polder wordt voor de landijsbaan verbouwd. Bezoekers komen naar
verwachting met de auto, vanwege de provinciale aantrekkingskracht. Er zal bij de baan verlichting
zijn voor tijdens de nacht, en een geluidsinstallatie. Omwonenden zijn niet geïnformeerd. Bewoners
van de buurten de karpers en de forellen hebben bezwaar gemaakt. André doet een beroep op de
aanwezigen om de landijsbaan niet te accepteren.
Cees van Oijen krijgt vervolgens het woord. Hij spreekt namens de werkgroep 'groen' van de
wijkverenging. Deze groep houdt zich bezig met zaken als zwervuil, de Kagerzoom en het groen
rondom de rotondes. Als men geïnteresseerd is in één van deze onderwerpen, kan men zich melden
bij Cees van Oijen.
Het bestuur geeft een korte toelichting op hetgeen bereikt is, en hetgeen voorligt in de aankomende
periode. Het bestuur delegeert veel zaken aan de werkgroepen. De schouwen waren een groot
succes. Een constant aandachtspunt is de rondweg en de ontsluiting van Willem de Zwijgerlaan.
Over het groen rondom de rotondes is een enquête onder de bewoners geweest, waarbij ongeveer
driekwart heeft aangegeven dat zij vaste planten willen. De details liggen tijdens de avond op een
gesprekstafel in de Regenboog.
De wijkvereniging ziet de Kopermolen als ontmoetingspunt. Voor welzijn wordt er te veel online
gedaan, en het aanbod is versnipperd. Er wordt gewerkt aan een kompas over wat er allemaal in de
wijk te vinden is aan zorg- en welzijnsaanbieders. Verder is de wijkvereniging bezig met een
visiedocument: waar staat de wijk over 10 tot 25 jaar.
De werkgroep communicatie is constant in ontwikkeling. Deze werkgroep houdt zich bezig met zaken
als een nieuwsbrief, kalender en de website. Er zijn met name voor deze onderwerpen hard
vrijwilligers nodig.
Voor het komende jaar is het aandachtspunt het consolideren van de behaalde groei, alsook het
uitbreiden van de kracht van de vereniging.
10. Sluiting en pauze
De voorzitter sluit om 20:07 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
inbreng.
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