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1 jaar jong, 

Maar oh zo actief!

Wijkvereniging Merenwijk

• > 340 leden nu

• Drie / vier kwadranten actief

• Maandelijks overleg met 

gemeente

• Bestuur als paraplu

• Aantal actieve werkgroepen

• Wisselingen vrijwilligers
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Groen & Water

• Zwerfvuil acties, afvalbakken aanpak (4 leden)

• Overleg Teylingen - Kagerzoom (P. Engbers)

• Eigen beheer/Plukbos project (T. Seegers en?)

• Inventarisatie en bescherming (C. Vermeulen)

• Beheer Merenwijkpark (in oprichting)

• Bomen, bijen-projecten, educatie, …: onderwerp
leeft!

• Groep(-en) in ontwikkeling
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Openbare ruimte

• Start nieuw beheer 31 mei 2016

• 13 wijkschouwen zomer 2016, opbrengst

• Extra actie op invloed op plannen

• Cluster beheer is ingewikkelde organisatie

• Veel (onder-) aanbestedingen

• Groot onderhoud pas over 10 jaar

• Voorjaar 2017 bestemmingsplan!
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Verkeer & Mobiliteit

• Aankaarten verkeersknelpunten

• Ontsluiting Merenwijk via Willem de Zwijger

c.q. Leidse ring

• Onderhoud wegen

• Herinrichting rond de Kopermolen



1/21/2017

5

Afwerking rotondes: 

wijkvereniging pleitte

voor invloed inwoners

• Budget is aanwezig

• Maar niet overal wil

• Sterke lobby ingezet

• Uiteindelijk twee varianten

afwerking in enquete uitgezet

• 79% van 940 stemmen: vaste

planten variant

• Deel gemeente wilde oude

lantaarnpalen behouden

• Wijkvereniging heeft

bewerkstelligd dat er sierlijke

moderne palen met 

energiezuinige verlichting

komen.

• Les: samenwerken met sterke

lobby en soms druk is nodig!

De Kopermolen – hart van de wijk

• Centraal thema Merenwijk

• Goede voorzieningen nodig

• Voorjaar 2017 wensen inwoners

inventariseren samen met 

winkeliers vereniging

• Ontmoetingsplekken

• Aansluiting met park
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Welzijn

• Veel maar versnipperd aanbod op 1 kluitje

• Info veel online, geen overzicht: wijkkompas

• Gewenste integrale aanpak

• Levensloop bestendige wijk

• Centrale moderne bibliotheek

• Aandacht voor zorg
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Visie op Merenwijk

• Waar staat de Merenwijk over 10 en 25 jaar?

• Visie document met vergezichten (Gert

Walrave)

• Sluit aan op wijkagenda, wijkplan en werk van 

wijkregisseur

• Presentatie wijkaanpak door gemeente

Communicatie

• Huisstijl gereed, website met nieuws

• Doorontwikkeling website 

• Wijkkalender in ontwikkeling

• Nieuwsbrief in ontwikkeling

• Veel wensen, weinig power:

• Zoekt dringend vrijwilligers!
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1 jaar oud…

• Klein bestuur aangevuld

• Storm achtige groei, nu consolidatie

• In 2017 uitbreiding actieve vrijwilligers

• Samenwerking blijft het motto!

• Dus: meld je aan, zie tafel


