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Beste mensen,
AkkeTimmermans-Kuiken
2020
was een heel bijzonder jaar voor ons allen.
Covid-19 werd een wereldwijde pandemie.
Ook wij in de Merenwijk ontkwamen er niet
aan.
Veel activiteiten konden niet meer doorgaan,
samenkomsten werden ontmoedigd. Dus
geen Summerzijl en geen intercultureel feest
samen met de Regenboog en de andere
welzijnsorganisaties. Ook de burendag en 3
oktober konden niet gevierd worden. Toch
ontstond een heel leuk initiatief voor een
3october-historische speurtocht voor de
jeugd.
Verder was er telkens weer de 14-daagse Merenwijkagenda, die iedereen
online goed op de hoogte hield.
Gelukkig startte het voorjaar met fenomenaal goed weer en hebben we
een prachtige zomer en nazomer gehad. Wat hebben we genoten van
onze groene wijk met zoveel lucht en ruimte.
Nieuwe ommetjes om te wandelen zijn gecreëerd en worden goed
gebruikt.
De werkzaamheden van de wijkvereniging zijn wel doorgegaan. Zo
werd er via Zoom of Team vergaderd, brieven geschreven, inspraak
geregeld over de lopende zaken en belangrijke thema's die spelen.
De Kagerzoom met een ingrijpende aanpak vroeg aandacht en er is
overleg gevoerd met de bestuurders van de gemeente Teylingen.
Er is begin maart slagvaardig initiatief genomen om een Meldpunt corona
Merenwijk op te zetten; veel mensen boden hulp aan en hierdoor kon aan
buurtbewoners praktische hulp worden geboden.
De werkzaamheden voor de Kopermolen liepen ook gewoon door. De
werkgroep is nog eenmaal in juli 2020 op een coronaproof moment bijeen
geweest.
De kruising Veluwemeerlaan/Broekweg heeft veel aandacht gevergd. Wat
blijkt inspraak en participatie toch moeilijk te zijn.
De Leidse Ringweg Noord is ook zo'n groot project. Het Leiderdorpse
college van b&w moest er de 70 km voor laten vallen. Van deze weg is de

Merenwijk voor haar ontsluiting ook zeer afhankelijk.
De initiatiefgroep ‘Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk’ is helaas
ook maar eenmaal bijeen geweest dit jaar. Wel is gereageerd op het
‘Actieplan Leiden op Leeftijd’ van de gemeente.
De aanbesteding in het welzijnswerk vond in het voorjaar plaats. Per 1 juli
zijn er nieuwe partijen en nieuwe gezichten begonnen met de hernieuwde
opbouw van de welzijnsactiviteiten. Wel weer even wennen hoor.
Jaarvergadering
Graag hadden we u met een presentatie op de bekende jaarvergadering
van al deze zaken verslag gedaan, maar dat gaat helaas niet.
Het bestuur van de wijkvereniging laat u weten dat u van ons een
jaarverslag en een financieel verslag krijgt. We sturen u dit toe en als u
geen op- of aanmerking heeft dan is dat automatisch na veertien dagen
goedgekeurd.
Wel hebben we maandagavond 22 februari 2021 toch voorzichtig als
datum geprikt voor de Algemene Leden Vergadering. Wie weet is er dan
wel weer een aangepaste bijeenkomst mogelijk. De ALV vindt in 2021 dus
niet in januari plaats, wat de afgelopen jaren wel gebruikelijk was.
Tot slot iets leuks voor komend jaar: 2021 is het jaar dat de Merenwijk
50 jaar bestaat.
Een flink aantal wijkbewoners is met elkaar bezig om leuke dingen voor te
bereiden.
Wie hiervoor nog leuke initiatieven of ideeën heeft, is van harte welkom
om mee te denken en doen.
Met vriendelijke groeten, Akke Timmermans,
namens het bestuur van wijkvereniging Merenwijk
Wij wensen iedereen veel gezondheid en een fijne tijd voor 2021

