BIJDRAGEN jaarverslag 2020

BUDGETAANVRAGEN

24-12-2020

Werkgroep zwerfvuil

De beste wensen. Een budgetaanvraag van 250,- in 2021.
Bestuur: op 11 januari is het verzoek toegekend

Overzicht acties van Werkgroep Zwerfvuil in 2020
Er waren 4 acties. In totaal hebben 84 vrijwilligers meegedaan, waarvan 5 kinderen.
Vaak zijn het dezelfde vrijwilligers die aan een of meer acties meedoen.
Tijdens elke actie melden zich nieuwe vrijwilligers die met hun emailadres aan het
vrijwilligersbestand worden toegevoegd. Ieder jaar groeit de lijst met adoptiedeelnemers. Zij
maken regelmatig een zelf gekozen plek schoon en doen niet vaak mee aan de acties. Er
staan 31 plekken op de lijst.
De eerste actie was op 1 januari 2020. Met 12 mensen werd het complex rondom het
Broekplein schoongemaakt van vuurwerkresten en zwerfvuil. De conciërge van één van de
scholen deed daar ook aan mee. De gemeente Leiden promootte de vuurwerkopruimacties.
Verschillende groepen in de stad deden mee. Onze werkgroep viel in de prijzen met € 200
ter besteding aan werkmateriaal. Door Covid-19 vonden de andere (grote) acties, op 21
maart, 27 juni en 26 september onder aangepaste omstandigheden plaats. De vrijwilligers
gingen direct individueel buiten aan de slag. Zij hebben, zichtbaar door hun gele hesjes,
contact met het winkelend publiek en ontvangen ook veel waardering
De gemeente startte in de lente een actie Samenaandeslag. Bewoners van Leiden konden
een grijper aanvragen om de woonomgeving zwerfvuilvrij te maken. De werkgroep kreeg
ook regelmatig een verzoek om een grijper te verstrekken. Deze goede bewonersinitiatieven
konden wij voor een grijper nu doorverwijzen naar Samenaandeslag. Meer dan 600 grijpers
zijn door de gemeente verstrekt.
Sinds 2016 starten de grote acties vanuit de Regenboogkerk. De gemeente plaatst iedere
keer een grote container die dan vervolgens, vaak tot de nok gevuld, de maandag erna
wordt opgehaald.
Albert Heijn deed al verschillende keren mee met twee van hun medewerkers.
Het meeste vuil ligt op openbare plekken: rondom de Kopermolen, de Zichten, de bushaltes,
de Horsten en Donken, langs fietspaden, in sloten. Grof vuil vindt men met name in de
Horsten en Donken. Er ligt al opmerkelijk minder vuil in de woonwijken, al geldt dat niet voor
bovengenoemde plekken. In juli 2021 wordt statiegeld geheven op de petflesjes, hopelijk
volgt daarna het statiegeld op blikjes. Naast sigarettenpeuken en papier van etensresten
behoren deze tot het meest aangetroffen vuil.
De werkgroep bestaat uit 3 personen.
Informatie en aanmelding als vrijwilliger kan via zwerfvuil@wv-merenwijk.nl

Voedselbos
Samen met de onderbouwing van aankoop planten stuurt Tim Segers dit stukje op:
Hieronder een stukje voor het jaarverslag. In de link vind je ook foto's.
Dankzij een bijdrage van de Wijkvereniging Merenwijk hebben bewoners afgelopen jaar meer dan
200 nieuwe bomen en struiken geplant in voedselbos Okkerheide. De gaten in tijd en ruimte van het
voedselbos zijn verder opgevuld met soorten voor biomassa en voedselproductie. Dat zijn bekende
planten zoals linde en abrikoos, maar ook minder bekende planten als kaki, honingboom en
fazantenbes. Snelgroeiende pioniers zorgen voor beschutting zodat vruchtbomen zich beter kunnen
ontwikkelen. In een volgend stadium wordt een deel van deze pioniers weer teruggesnoeid. Het doel
is om een divers en veerkrachtig ecosysteem te creëren voor huidige wijkbewoners én zij die na ons
komen. Groeten en alvast fijne dagen! Tim
https://okkerheide.nl/2020/01/24/samen-200-nieuwe-bomen-en-struiken-planten/

ZZP groep MerenwijkTerugblik 2020
In 2020 zijn we vier maal bijeen geweest. De fysieke bijeenkomsten zijn omgezet naar online
bijeenkomsten, waarbij veel aandacht is geweest voor ondernemerschap ten tijde van corona. We
hebben dit jaar 2 nieuwe leden welkom mogen heten, waarmee de ZZP Buurtkantine Merenwijk in
totaal bestaat uit 20 actieve ZZP-ers wonende en werkzaam vanuit de Merenwijk.
In 2020 hebben we geen kosten gemaakt, omdat we van fysieke bijeenkomsten zijn overgegaan op
online bijeenkomsten.
Vooruitblik 2021
Ervan uitgaande dat we elkaar in de loop van 2021 weer mogen ontmoeten, zouden we graag 1 maal
per kwartaal gebruik maken van Theehuis Tuin van Noord.
Huur: 65,00 x 4 = 260 euro
Kan koffie: 4x 13 euro = 52 euro
Thee: 4x 11 euro = 44 euro
Totaal: 356 euro.
Dit is onze begroting voor 2021 en het zou fijn zijn als de wijkvereniging een bijdrage zou willen
leveren. Graag hoor ik wat mogelijk is.
Bestuur: op 11 januari is het verzoek toegekend
Hartelijke groet,

Cindy Koolhaas

SOL
Beste partner,
Via deze weg wil ik je hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking dit, toch ietwat vreemde,
jaar.
Hopelijk kunnen wij elkaar weer snel face-to-face spreken en nog leuker, samen nieuwe projecten
opstarten!
Ik wens je hele fijne feestdagen en een gezond 2021
Groetjes Wladimir

29-12-2020 Thom Luijben Burendag
Hi Marjolein,
hierbij nog mijn reactie op je email. Sorry dat het wat aan de late kant is.

ik heb geen kosten meer te declareren voor 2020. Er was geen georganiseerde Burendag dit jaar
Het budget voor 2021 voor de Burendag is iets anders. Ik weet niet of ik ook dit jaar de Burendag
ga/wil organiseren. Eerst was het een leuke gezamenlijke actie van ons kwadrant en heb ik het
initiatief een aantal jaren geleden naar mij toe getrokken omdat in dat jaar het dreigde te mislukken.
Ik heb het nu een aantal jaren georganiseerd en merk aan mijzelf dat het enthousiasme wat tanende
is. De opkomst op de verschillende koffiepunten is wisselend en het werven van koffiepunthouders
steeds lastiger (behalve gelukkig een aantal vaste mensen zoals jij met Paul). Het zou leuker zijn om
het samen met iemand te doen; dan kun je mekaar wat oppeppen. Mijn echte ambitie is het om de
hele merenwijk aan de Burendag te krijgen. Qua budget is het iets van 60 euro voor het drukken van
de folder als het ons kwadrant aangaat.
groet, Thom

VOETGANGERSBEWEGING

Leiden, 28-12-2020

Geacht bestuur van WV Merenwijk,
In reactie op uw email d.d. 15 december j.l. van Mevr. Cancrinus aan betrokkenen bij
activiteiten in de Merenwijk, stellen wij het op prijs als vanuit de Wijkvereniging een budget
beschikbaar gesteld kan worden voor een gezamenlijk voorbeeldproject met betrekking tot
de veiligheid rondom de Zijlwijkschool en de Dukdalf bij de Veluwemeerlaan.
Eerder in 2020 hebben studenten van de Haagse opleiding Integrale Veiligheid rondom dit
project een verkenning uitgevoerd. Het rapport van deze studenten is bij de voorzitter van de
Wijkvereniging beschikbaar. Naar aanleiding van deze verkenning en verder contact met het
hoofd van de Zijlwijkschool, hebben wij onlangs een project uitgewerkt en daarvoor ook de
medewerking van de school verkregen. Een recent bijna ernstige aanrijding met een kleuter
voor de ogen van een groot aantal ouders heeft de noodzaak ook bij ouders verhoogd.
Wij zouden graag in samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk een voorbeeldproject
ten uitvoer willen brengen onder de titel “Naar school ga je lopen”.

Project “Naar school ga je lopen”
Er is een tendens dat steeds meer kinderen door ouders snel met de auto naar school
gebracht worden of van school opgehaald worden. Een gewoonte die de veiligheid rondom
scholen niet bepaald bevordert en die een drukte aan parkerende auto’s en overlast rondom
de school tot gevolg heeft. Bovendien leren kinderen op die manier niet zich als
verkeersdeelnemer veilig in het verkeer te gedragen.
De Voetgangersbeweging wil een voorbeeldproject starten om in samenwerking met de
scholen te onderzoeken waarom deze tendens bestaat en hoe we die kunnen doorbreken.
Door gesprekken met ouders over de motieven en de volgens ouders bestaande gevaren
van routes naar de school. Deze gesprekken zullen ook met kinderen worden gevoerd. Aan
de hand daarvan zullen looproutes naar de school worden vastgesteld en maatregelen
worden voorgesteld om deze veilig te maken voor kinderen. Overwogen kan worden een
zogenaamde loopbus in te stellen, een groep kinderen die gezamenlijk onder begeleiding via
een vaste route naar school loopt waarbij onderweg steeds weer andere kinderen aansluiten.
De Voetgangersbeweging zal het project in samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk
begeleiden en na afloop evalueren.
Om voldoende continuïteit te creëren stellen wij ons voor dat een stagiaire op basis van een
vrijwilligersvergoeding de werkzaamheden zal ondersteunen. Het benodigde budget
bedraagt € 1.000,-- opgebouwd uit 3 maanden vergoeding, overige organisatiekosten en

kosten communicatie.
Wij hopen dat u hierover tot een positief besluit kunt komen.
Namens het bestuur, W.J. Lubbers, penningmeester

Bestuur: op 1 februari is het verzoek toegekend

Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk
Ongeveer dertien ouderen hebben zich begin dit jaar opgegeven om mee te denken over Prettig
wonen door ouderen in de Merenwijk. De initiatiefgroep heeft veel expertise in huis op het terrein
van wonen, welzijnswerk en belangenbehartiging voor kwetsbare groepen. Een eerste bijeenkomst
verliep geanimeerd. Na veel positieve punten over de wijk benoemd te hebben, blijkt het niet
beschikbaar zijn van appartementen voor ouderen, gecombineerd met (zorg)voorzieningen, het
grootste knelpunt. Het missen van een directe busverbinding naar het Alrijne ziekenhuis in Leiden en
Leiderdorp wordt eveneens als groot knelpunt ervaren. Ook de samenwerking tussen de
verschillende aanbieders van welzijn en zorg kan beter.
Helaas is de groep door de corona-maatregelen niet meer fysiek bijeen geweest dit jaar. Wel is er
gereageerd op het concept Actieplan Leiden op leeftijd van de gemeente Leiden. De gemeente weet
dat er in de Merenwijk ouderen wonen die actief willen meedenken met het ouderenbeleid van de
gemeente en open staan voor experimenten. Hopelijk wordt in 2021 een en ander concreet ingevuld.
Ik kan me vinden in het budget voor volgend jaar. Ik vind het nog moeilijk inschatten hoeveel geld we
nodig hebben.
Als ik nog iets moet doen, hoor ik het graag.
Met groet, Judith
Bestuur: op 11 januari is het verzoek toegekend

