2021 JAARBERICHTEN Wijkvereniging Merenwijk
Bestuurlijke zaken
Het bestuur van de wijkvereniging Merenwijk heeft 12 maal vergaderd, i.v.m. de met de
coronamaatregelen de meeste keren digitaal of zelfs in de buitenlucht.
Maandelijks heeft er een wijkoverleg plaatsgevonden met de wijkregisseur Marjolein Pijnacker, de
wijkbeheerder John van Velsen en de Boa van ons gebied Maurits Schouwenaar. Bij deze vergadering
schoven betrokken werkgroepsleden of bewoners aan als het om een bepaald item ging dat hun
aandacht heeft of men ervaringsdeskundig mee is.
Het overleg had wederzijds een informerende, signalerende, wegwijzende en activerende functie.
Op verschillende onderwerpen is frequent overleg met de Gemeente geweest, onderwerpen zoals de
revitalisering van de Kopermolen, herinrichting openbare ruimte. Ringweg Leiden Noord, aanbesteding
Sterke Sociale basis, werkgroep Prettig wonen in de Merenwijk, aanpassing Veluwe
Meerlaan/Broekpad, Nieuwbouw Scholen Broekplein.
Kagerzoom
Er is intensief overleg geweest met de gemeente Teylingen om vooral de communicatie naar de
gebruikers te bevorderen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Vaak was het schrikken als er ergens ingrepen plaatsvonden, maar na uitleg en berichtgeving werden
goede oplossingen gevonden.
Het is nu klaar en kan weer uitgroeien, toezicht houden in zo’n groot gebied is lastig. Heel intensief
wordt er door verschillende groepen vuilgeruimd.
Merenwijk Agenda
De Merenwijk Agenda is mede mogelijk gemaakt door Wijkvereniging Merenwijk. De agenda komt
eens per 14 dagen uit. Ook nieuws voor deze nieuwsbrief? Mail het naar kopij@merenwijkagenda.nl.
50-jarig bestaan van de Merenwijk
In het kader van het 50-jarig bestaan zijn diverse
activiteiten ontwikkeld. Alle bestuursleden hebben het
afgelopen jaar op diverse fronten veel inzet gepleegd om,
ondanks de coronacrisis, van ons jubileum een leuk
wijkfeest te maken. Met het Merenwijkjubileum hoopten
we de sociale verbondenheid tussen wijkbewoners te
versterken met inspirerende initiatieven en activiteiten.
Onze inzet was om in de hele wijk door de bewoners zelf
hun feestjes te laten organiseren en vieren. In zoveel
mogelijk buurtjes moet er wat te doen kunnen zijn voor
jong en oud. Door Sylvia Bos en haar team is een
wervende campagne gevoerd en gecoördineerd. Zij gaven
vorm aan een prachtige flyer, die huis aan huis verspreid
werd. Daarin waren, op deze zonnige dag, 52 activiteiten in de wijk via een QR-code op tijd en plaats
op te roepen.
Wie heeft er niet genoten van de bakwedstrijd onder leiding van Christiaan de Witt?
Er is een leuke maandelijkse foto wedstrijd georganiseerd over allerlei thema’s die de wijk betreft.
Winkeliers waren bereid om de winnaar te bekronen met een mooie cadeaubon.

Daarnaast werd er gewerkt aan een Merenwijk Magazine, een mooi, glossy bewaarblad over de
Merenwijk als cadeautje voor alle bewoners van de wijk. Saskia Klaassen en Stefanie Uit den Boogaard
waren de initiatiefnemers van dit Magazine.
Op een mooie plek in het wijkpark staat een social sofa, ontworpen en met mozaïeksteentjes beplakt
door een enthousiaste groep wijkbewoners. Hiermee heeft de wijk een blijvende herinnering aan het
50-jarig jubileum van de Merenwijk. Het initiatief van de wijkvereniging is met subsidie van de
Stichting WOZ-fonds en ondersteuning door de cultuurcoach van BplusC gerealiseerd.

Werkgroep Kopermolen
De grote werkgroep is opgesplitst in drieën: Werkgroep Openbare Ruimte o.l.v. Louis Eggen, Groen
o.l.v. Ant Brandenburg en De Kopermolen Bouw en Winkeliers wordt door Akke Timmermans
aangestuurd en draag ik over aan de beoogde voorzitter.
Dit jaar is door Gijsje Jacobs en Remco Reike een kinderinspraak georganiseerd. In de Pop-up zijn twee
winnende ontwerpen met een leuke natuurspeelroute door de Wethouder Fleur Spijker in ontvangst
genomen. De gemeente zal hun ideeën betrekken bij de uitvoering van het ontwerp openbare ruimte.
Bart van Wijk is als projectleider gestopt, de gemeentelijke projectleider is nu Marloes van der Meer.
Na de presentatie van Van der Vorm Vastgoed en Gemeente Leiden op 24 januari 2022 kunnen de
werkgroepen in overleg met de gemeentelijke projectleider. De nieuwe voorzitter zal het eerste
aanspreekpunt zijn voor de ontwikkelingen rond de Kopermolen.
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TOM POES Anti-zwerfvuil initiatief
Tom Poes is het hele jaar actief geweest. Het is een laagdrempelig horizontaal initiatief aan de
basis van de maatschappij dat aanzet tot een schone veilige wijk en betere sociale cohesie.
Daarbij wordt getracht aandacht te geven aan een gezonde levensstijl en verbinding met de
natuur.
We werken met een website (,) en drie Whats App groepjes. Er zijn in totaal ongeveer 18
mensen bij betrokken. Er is een kleine kern van leden die elke twee weken bij elkaar komt op
zaterdag van 10.00 tot 12.00 om gezamenlijk afval te rapen in de Slaaghwijk en rondom de
Kopermolen gevolgd door koffie en gebak bij Al Yassamin. Er zijn momenteel drie
dagelijks actieve Tom Poes rapers, en vijf mensen die daar regelmatig bij aansluiten.
Dit jaar heeft de Tom Poes Groep in de Merenwijk zo'n 3900 km afval gelopen. Dat is
meer dan de helft van het aantal kilometers dat er in 2021 binnen Leiden op de
Helemaal Groen App is geregistreerd. Daarmee staan we op de vijfde plaats van Nederland.
Daarnaast is onze activiteit waargenomen door een website m.b.t. ontroerend goed in het
Bioscience park. Zij maken nu reclame op hun website voor Helemaal Groen om aan te zetten
tot een schoner milieu in dit deel van de stad.
Tom Poes is een experiment. Continuïteit wordt gewaarborgd door de frequente inzet van
individuen die kunnen aansluiten bij een kleine actieve groep en de App van Helemaal Groen
(waar dagelijks in Nederland ongeveer 150 mensen op actief zijn).
Verder is het een buurt initiatief binnen de Rodes en de Slaaghwijk dat actief is in het wijkpark
dat dagelijks wordt schoongehouden, de Slaaghsloot en talrijke groenlinten. We hebben eigen
jasjes en T-shirts waarmee we zichtbaarheid geven in de wijk en ook Tom Poes stickers om
enkele plaatsen te markeren (op dit moment 1 vuilnisbak bij de Albert Heyn).
We proberen draagvlak te vergroten voor een groene leefomgeving in de Merenwijk door
andere mensen aan te spreken. We zijn geïnteresseerd in het leefgebied van de egel, de
bomen en vogels die voorkomen in onze wijk en er is een top fotograaf die ons van foto’s
voorziet en deel uit maakt van de groep. In die richting heeft Tom Poes duidelijk ambities. De
geografie en de Natuur van de Stad.
Tom Poes probeert burgers de straat op te krijgen en hun energie in deze corona crisis op
positieve manier te kanaliseren. Beter buiten zijn dan binnen opgesloten in een bubble van
negatieve informatie. Dat is de boodschap van Tom Poes in corona tijd.
Volgend jaar loopt het initiatief gewoon verder. We hebben publiciteit gehad in het
jubileumblad van de Wijkvereniging. Het plan is de website uit te bouwen met foto's en
inhoud met betrekking tot Leiden en de Natuur.

Hoewel we het op prijs stelden een kleine subsidie te ontvangen vinden we dat het initiatief
moet worden gedreven door de mensen uit de wijk. Het zou een stukje weerbaarheid vanuit
de wijk moeten generen om te komen tot verbeterde veiligheid en leefbaarheid.

Komend jaar zoeken we wellicht een moment van aandacht in het Leidsch Dagblad om meer
mensen in de stad zelf aan te trekken.
Momenteel blijkt de vorming van een vaste groep met een gezamenlijke identiteit
gekenmerkt door continuïteit binnen de mogelijkheid van whats app groepen de grootste
uitdaging. We zullen zien hoe dat verder kan worden uitgebouwd.

Vriendelijke Groet: Wietze van der Werff
(antizwerfvuilinitiatieftompoes.wordpress@gmail.com)
(https://antizwerfvuilinitiatieftompoes.wordpress.com)

Jaarbericht Netwerk ZZP Buurtkantine 2021
Vanuit de ZZP-buurtkantine zijn dit jaar een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Als gevolg van
COVID19 online dan wel wandelend in het park. Daarnaast zijn twee fysieke bijeenkomsten
voorbereid, maar niet gerealiseerd ivm maatregelen pandemie.
2021 heeft impact gehad op het aantal ZZP-ers uit de Merenwijk dat actief deelneemt aan ons
netwerk. Er is sprake van een daling door ‘natuurlijk verloop’, Denk hierbij aan pensioen, overlijden,
ziekte en van ZZP-er naar loondienst.
Er is geen gebruik gemaakt van de gelden beschikbaar gesteld door de Wijkvereniging Merenwijk. Dit
bedrag zal daarom worden terug gestort.

Bijeenkomsten ZZP-buurtkantine 2021:
•
•
•

10-2-2021 thema: hoe houd jij je staande ten tijde van pandemie
14-6-2021 thema: wandelen + wat houdt jouw bezig (intervisie).
29-7-2021 geen specifiek thema

Wel voorbereid, niet gerealiseerd
•
•

10-11-2021 Workshop Mentale fitheid door positieve intelligentie
December 2021 Borrel

Door: Cindy Koolhaas, 14-12-2021

Werkgroep Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk
Helaas is ook in 2021 de werkgroep Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk niet fysiek
bijeengekomen. Een drietal leden (Rianne Peeters, Jan Landkroon, Judith Bierens) heeft echter in 2020
regelmatig overlegd. Dit heeft geresulteerd in de notitie Merenwijk op Leeftijd, voortbordurend op het
Leidse Actieplan Leiden op Leeftijd.
Onze belangrijkst doelstellingen zijn:
-

-

Bijdrage aan het voorgenomen onderzoek door de gemeente onder ouderen over wonen.
Meedenken met de mogelijkheden tot nieuwe woonvormen voor ouderen in onze wijk.
Het goed benutten van de talenten en mogelijkheden van het potentieel vitale ouderen in
onze wijk ten behoeve van het bevorderen van de gemeenschapszin in onze wijk, zodat iedere
oudere prettig oud kan worden in onze wijk.
Meedenken met de organisaties in onze wijk hoe de zorg voor ouderen in de wijk, ook in de
toekomst, geoptimaliseerd kan worden.

De rode draad is daarbij, door samenwerking tussen de oudere wijkbewoners en de professionele
organisaties, in de Merenwijk een woon- en leefklimaat te bieden waardoor ouderen zich thuis voelen
in de wijk.
In 2022 worden verschillende initiatieven uitgevoerd.
Wilt u een bijdrage leveren of ideeën delen, dan horen wij dat graag. Stuur uw email naar
wwz@wv-merenwijk.nl
Voorstel begroting 2022:
Reserveren van € 500 t.b.v. bijeenkomsten van de werkgroep.

De Regenboog
Helaas dit jaar geen Nieuwjaarsconcert in de Regenboog vanwege de coronamaatregelen. Ook het
multiculturele wijkfeest kon niet worden georganiseerd.
Maar gelukkig ging er een heleboel wel door! Net als de Merenwijk viert ook De Regenboog dit jaar
zijn gouden jubileum.
Zondag 5 september ging dat van start met een feestelijke viering, opgeluisterd door het
Regenboogkoor en het Kerkorkest.
Op 19 september was er voor de kinderen een “Kliederkerk” rond het thema “de Ark van Noach”.
Daarna beeldde de “Zandtovenaar” in een bomvolle zaal het Bijbelverhaal op bijzondere wijze uit.
Medio oktober gaf Ellen Kruyt een flink bezochte lezing voor senioren over het thema: Zicht op
Levensvragen” waarbij ruimte was om aan verschillende workshops deel te nemen. De in november
geplande vervolgbijeenkomst moest door corona worden uitgesteld.
Op 11 november kwam Sint-Maarten op zijn paard naar de Regenboog. Zo’n 40 kinderen liepen onder
het zingen van bekende Sint-Maarten liedjes met hun lampion achter het paard aan naar het grasveld
achter de Regenboog, waar het verhaal van de heilige werd verteld en nagespeeld.
De Regenboog leverde ook een bijdrage aan de “Verenigingendag” in en om de Kopermolen.
Eind november was er weer “Kliederkerk” en maakten de kinderen een adventskrans.
Coronamaatregelen beperkten helaas de mogelijkheden om samen Kerstmis in de Regenboog te
vieren: zo waren ons kerstvieringen, waaronder de altijd drukbezochte Kinderkerstviering, alleen via
ons YouTube kanaal bij te wonen.
Plannen voor 2022:
9 januari: het Nieuwjaarsconcert zal helaas niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen.
12 maart: “De Vliegende Speeldoos” bezoekt de Regenboog om met heel veel kinderen in één dag een
Bijbelse musical op de planken te zetten.
25 en 26 maart: Filmfestival. We vertonen bijzondere films voor jong en oud.
Ook voor de volgende maanden staan activiteiten op het programma.
Ga voor verdere informatie naar onze website: deregenboogmerenwijk.nl en klik op Jubileum.
Financiën:
We zijn blij met de financiële bijdrage aan het Nieuwjaarsconcert, die de Wijkvereniging heeft
overgemaakt.
Mocht het weer mogelijk zijn een multicultureel wijkfeest te organiseren, dan hopen we ook daarvoor
een beroep op de vereniging te kunnen doen.

Werkgroep Verkeer en Mobiliteit
Ook in 2021 heeft de werkgroep Verkeer en Mobiliteit zich hoofdzakelijk digitaal beziggehouden met een
aantal verkeerszaken die in en om de Merenwijk speelden. Met de gemeente Leiden ging het uitsluitend via
online bijeenkomsten.
Leidse Ring Noord
In het afgelopen jaar is er door de gemeenten Leiden en Leiderdorp hard gewerkt aan het definitieve
ontwerp voor het deel tussen de Engelendaal en de kruising IJsselmeerlaan – Willem de Zwijgerlaan –
Sumatrastraat. Er komt een brede nieuwe fietstunnel onder de Engelendaal door in plaats van de
gelijkvloerse oversteek bij de verkeerslichten ter hoogte van de Rietschans. Het rijtje boogwoningen, aan de
rand van het wijkje Driegatenbrug, krijgt een groenstrook omdat deze woningen indertijd veel te dicht op
de Oude Spoorban zijn gebouwd. Dit betekent dat het tweerichtingen fietspad dat jarenlang aan de kant
van de Merenwijk heeft gelegen opgeofferd is door de twee gemeenten. Hier heeft de werkgroep zich heel
lang tegen verzet en heeft het college van Leiden, dat “de Fiets op 1“ heeft staan in haar
Beleidsprogramma, flink onder druk gezet. Helaas zonder resultaat!
Over het definitieve ontwerp van de kruising Engelendaal – Willem de Zwijgerlaan – Sumatrastraat is de
werkgroep nog in overleg met de gemeente Leiden en dat zal aan het einde van het eerste kwartaal van
2022 een vervolg krijgen.
De werkgroep is daarnaast zeer kritisch richting de gemeente Leiden over de komst van de nieuwe
woontorens ter hoogte van het kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Gooimeerlaan. Dit aantal nieuwe
woningen moet ontsloten worden volgens de gemeente via genoemd kruispunt. Het standpunt van de
werkgroep Verkeer en Mobiliteit is heel helder dat dit niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van
de Merenwijk, zowel voor fietsers en voetgangers als voor het autoverkeer inclusief bussen en nood- en
hulpdiensten.
Opknapbeurt winkelcentrum Kopermolen
De lang verwachte verbouwing van het winkelcentrum Kopermolen (na 50 jaar!) begint helaas pas in het
voorjaar van 2023 met de uitvoering. De werkgroep is nauw betrokken bij de bereikbaarheid van het
nieuwe ontwerp voor de Kopermolen.
Daarbij komen veel zaken aan de orde:
Het efficiënter inrichten van de huidige parkeerplaatsen rond de Kopermolen;
Het meedenken over een betere en veiligere bevoorrading met vrachtwagens van de Kopermolen;
Het inpassen van betere en veiligere fietspaden van en naar de Kopermolen met tevens goede
stallingsmogelijkheden voor de fiets;
Het waarborgen van de bereikbaarheid te voet, zeker ook voor slechtzienden en mensen met
rolstoelen en rollators;
Het op een beter manier inpassen van de markt op vrijdag, met name over de plekken waar vrachten bestelwagens moeten worden geparkeerd;
Het nadrukkelijk nadenken over de verkeersfunctie van de Ketelmeerlaan ter hoogte van de
Kopermolen.
De werkgroep ziet graag al het doorgaande autoverkeer van dit stuk Ketelmeerlaan verdwijnen
behalve de bussen en de nood- en hulpdiensten.
Louis Eggen, voorzitter werkgroep Verkeer en Mobiliteit

Overzicht acties van Werkgroep Zwerfvuil in 2021
Er waren 4 acties. In totaal hebben aan vrijwilligers 108 volwassenen en 17 kinderen meegedaan.
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. Er staan 76 vrijwilligers ingeschreven.
Op de lijst met adoptiedeelnemers omvat in de wijk 31 plekken. De deelnemers maken regelmatig een
zelf gekozen plek schoon. Ze doen vaak niet mee aan de acties.
De werkgroep zwerfvuil bestaat uit 3 mensen.
De eerste actie was op 1 januari 2021. Met 10 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 andere (grote) acties, op 20 maart “Nederland schoon”, 19 juni en 18 september “World
Cleanup Day” vonden door corona 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. Het meeste zwerfvuil wordt geprikt rondom de
Kopermolen, het fietspad langs het park en in Horsten en Donken.
Het is opvallend dat meer mensen, volwassenen maar ook kinderen met hun ouder(s), zelfstandig aan
de slag gaan om zwerfvuil te ruimen. De actie “Samenaandeslag” van de gemeente in 2020, waarbij
bewoners van Leiden een grijper konden aanvragen, de corona maatregelen en meer algemene
aandacht voor een schoner milieu, hebben hiertoe bijgedragen.
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.
In juli 2021 werd het statiegeld op petflesjes ingevoerd. Naar verwachting volgt dit jaar het statiegeld
op blikjes. Naast sigarettenpeuken en papier van etensresten behoren deze tot het meest
aangetroffen vuil.
Informatie en aanmelding als vrijwilliger kan via zwerfvuil@wv-merenwijk.nl

Voedselbos Okkerheide Jaaroverzicht 2021
Het Merenwijkse Voedselbos Okkerheide, tussen
spoor en fietspad richting Warmond, is in 2021 flink
gegroeid. Niet alleen alle notenbomen, fruitbomen
en vruchtenstruiken zijn groter geworden en meer
vrucht gaan dragen. Maar ook zijn alle bezoekers en
vrijwilligers via het voedselbos nog meer verbonden
geraakt met elkaar, met de wijk en met het leven in
het bos. Je kan er samen of alleen genieten, leren,
ontspannen en lekker bezig zijn. Steeds meer
Merenwijkers weten het bos te vinden en te
waarderen!

En dit alles dankzij een flink aantal activiteiten* die de vrijwilligers van Okkerheide in 2021
organiseerden en begeleidden, zoals:
•

Plantmiddag met kinderen op nieuwjaarsdag 2021: wel honderd nieuwe boompjes en
struiken.

•

Jonge Voedselboswachtersclub voor kinderen van 4 t/m 12 jaar:
oa paddestoelen enten, fluit & touw maken, beestjes kijken,
logboek bijhouden.

•

Plantochtend met medewerkers van Warenhuis Bijenkorf (via de
Pollinators): nog meer nieuwe bomen.

•

Werk- en oogstochtenden, elke eerste zondag van de maand:
gezellig, leerzaam en lekker.

•

Dynamische plattegrond van het bos op Google maps (met ca 35
infokaarten) en mooie naambordjes bij de paden maken
bezoekers wegwijs.

•

Open Buurttuinendag: voor alle liefhebbers van het Merenwijkse
groen

•

Viering 50 Jaar Merenwijk met o.a. een fototentoonstelling,
kleurwedstrijd, jaarkalender, rondleidingen en proeverij.

In 2022 staan weer veel nieuwe activiteiten op de planning. Wil jij meer informatie, meedoen, helpen
organiseren, begeleiden, materialen maken, promotie verzorgen? Stuur dan een berichtje naar:
mail@okkerheide.nl

*Met subsidie van Fonds 1818 en het Druckerfonds

www.okkerheide.nl

Veilig lopen in de Merenwijk
Lopen is zo gewoon, dat de voetganger vaak weinig aandacht krijgt. Maar gelukkig is dat in de
Merenwijk anders. Juist om de belangen van voetgangers te behartigen is vanuit onze wijk met
ondersteuning van de Wijkvereniging de Stichting Voetgangersbeweging Nederland opgericht. Alle
vormen van lopen krijgen hierbij hun aandacht, of het nu gaat om ons dagelijkse ommetje, het lopen
naar de bushalte, winkelcentrum of gezondheidscentrum, dan wel om het sportieve lopen in de vorm
van joggen. Er moet voldoende (sociaal) veilige en goed onderhouden ruimte zijn, obstakelvrij om ook
bij gebruik van een wandelwagen of hulpmiddel veilig te kunnen lopen. Voor meer informatie, zie op
www.voetgangersbeweging.nl.
De Voetgangersbeweging vormt een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en heeft veel
inbreng kunnen leveren bij het tot stand komen van het nieuwe voetgangersbeleid dat vorig jaar is
vastgesteld. Regelmatig voeren wij overleg met de gemeente waarin wij knelpunten aankaarten en
samen naar een oplossing zoeken. Veiligheid bij oversteken, goede looproutes naar bushaltes en
verbeteren van routes naar de winkels en het centrum zijn onderwerpen van overleg. Verschillende
politieke partijen hebben onze inbreng gebruikt voor hun verkiezingsprogramma. Kortom, er wordt
naar ons geluisterd.
Voor de Merenwijk wordt in samenwerking met de Wijkvereniging de situatie rondom de scholen
onder de loep genomen. Met behulp van iPads en een door ons ontwikkeld programma zullen de
kinderen van groep 8 in februari gaan aangeven waar zij op hun loop- of fietsroute onveilige punten
ervaren. Deze zullen worden gebundeld, op grond waarvan duidelijke looppatronen zullen ontstaan en
de aantrekkelijkheid en veiligheid op deze routes kan worden verbeterd. De scholen werken hier
enthousiast aan mee en ook de Wethouder heeft laten weten het project graag te ondersteunen.
Binnen de gemeente is dan inmiddels ook tijd en geld gereserveerd om voorstellen tot verbetering te
kunnen uitvoeren. Ook enkele omwonenden hebben inmiddels inbreng geleverd.
Ook de Broekweg vormt als belangrijke loop- en wandelroute een belangrijk aandachtspunt. Veel
kinderen en ouderen die soms moeilijk ter been zijn gebruiken deze route. Maar helaas krijgen ze
vanuit snelle fietsers en snorscooters vaak weinig ruimte; er is vaak onbegrip dat voetgangers hier
lopen. De Voetgangersbeweging heeft dit bij de Minister aangekaart om landelijk duidelijker
regelgeving vast te leggen, net als in Duitsland en Vlaanderen, met een nieuw duidelijk verkeersbord
waarop zowel voetganger als fietser worden aangegeven.
Iedere inwoner van de Merenwijk moet veilig kunnen lopen. Natuurlijk kan iedereen daar ook zelf aan
bijdragen: zet uw fiets zodanig neer dat voetgangers er geen last van hebben, zorg dat uw groen niet
zo overhangt dat er nauwelijks ruimte blijft om er met een rollator of wandelwagen langs te kunnen.
En als u zelf plaatsen tegenkomt waar het lopen gevaar oplevert of ruimte beter kan, laat het ons
weten via info@voetgangersbeweging.nl. Wij zullen dit dan inbrengen in ons overleg.

Tegengas
Overtuigd van de noodzaak tot lagere CO2 emissies waren Merenwijkers van meet af aan
geïnteresseerd in de stappen van de gemeente op het pad van het klimaatakkoord. Al snel bleek de
gemeente, ook in een WOZ procedure niet uit te kunnen leggen waarom de Merenwijk als één van de
eerste wijken het aardgas ontzegd zou moeten worden en wel reeds in 2035. Uit deze groep van
wakkere Merenwijkers werd op bevrijdingsdag 2021 het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk geboren,
omdat de gemeente ons daadwerkelijk wil afsluiten zonder redelijk alternatief en daarbij doof en blind
is voor de bewoner. Een eerste succes is dat de gemeente de afsluitdatum van 2035 herzien lijkt te
hebben.
TegenGas heeft na analyse en studie, uitgebreide zienswijzen ingediend op de volgende gemeentelijke
plannen:
•
•
•
•
•

maart 2021, de omgevingsvisie
april 2021, de regionale energie strategie RES 1.0
mei 2021, Tauw/Syntraal rapport over de Merenwijk
mei 2021, Fakton rapport
november 2021, Transitievisie Warmte

TegenGas houdt innovatieve ontwikkeling bij en doet voorstellen voor concrete en haalbare pilot
projecten, die evenwel als zij operationeel worden als spin-off door zullen gaan mogelijk wel met
TegenGas als raad van toezicht. Het verst gevorderd is opslag van elektrische energie opgewekt met
zonnepanelen zodat de bewoner deze panelen kan terugverdienen. Voorts hebben wij plannen voor
pilots met hoge temperatuur warmtepompen, het generen van biogas uit de waterzuivering en dat
bijmengen en het vervangen van aardgas door waterstof.

Inmiddels werken wij samen met belangengroepen in de Leidse regio die werkelijke CO2 reductie
nastreven tegen aanvaardbare kosten. Regelmatig worden wij geïnterviewd in de (lokale) pers.

In november heeft TegenGas de hele Merenwijk geïnformeerd en uitgenodigd voor haar eerste
wijkbijeenkomst omdat de gemeente verstek laat gaan om haar plannen aan de bewoners te
presenteren, of durft zij niet uit te komen voor de enorme kosten waartegenover nauwelijks CO2
reductie staat. De warmtepijp uit Rotterdam zal zelfs tot meer CO2 leiden voor honderden miljoenen.

Om de Merenwijkers te kunnen blijven informeren heeft TegenGas een website opgericht en brengt
TegenGas regelmatig nieuwsbrieven uit.

De contacten met de gemeenteraadsleden zijn verstevigd en wij zijn vast van plan de raad naar het
goede spoor te leiden met een petitie of als het even kan een referendum. Ook hebben wij de
raadsleden gevraagd welke standpunten zij innemen bij de verkiezingen in maart 2022.

Om nog meer activiteiten komend jaar te kunnen opzetten is de stichting Burgerinitiatief TegenGas
Merenwijk in december opgericht.

Komend jaar staat in het teken van verdere groei van het aantal Merenwijkers dat zich
vertegenwoordigt voelt door TegenGas, acties om de gemeente tot inkeer te brengen en voorstellen
voor een energietransitie waarmee daadwerkelijk de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggebracht
tegen aanvaardbare directe en indirecte kosten voor de bewoners. Voorts gaan wij de contacten met
gelijkgestemde initiatieven in den lande intensiveren alsmede de contacten met onze
vertegenwoordigers in het overheidsapparaat.

Pop-up Museum Kopermolen
In 2021 opende het pop-up museum Kopermolen haar deuren in het voormalige pand van de ETOS.
Door de expositie Verleden, Heden en Toekomst werd je geïnformeerd over het verleden, het heden
en de toekomst van de wijk en van het winkelcentrum Kopermolen in het bijzonder.
Je kon er terecht met al je vragen en ideeën over de ontwikkeling van de Kopermolen en de wijk.
Natuurlijk ben je ook in 2022 van harte welkom voor al je vragen en ideeën.
Het pop-up museum is een initiatief van vdVorm vastgoed in samenwerking met Joewieai en de
Wijkvereniging.
In 2021 is er (soms geplaagd door Corona) veel te doen geweest. Dit alles dankzij de inzet van
enthousiaste bewoners en ondernemers.
Een kleine greep:
Graffiti expositie jeugd, skate event jeugd, Kunstroute, 50 jaar Merenwijk, workshops van cultuur tot
gezonde leefstijl en allerlei zaken rondom duurzaamheid.
Elke dinsdag middag staan (ook in 2022) de wijkagenten voor je klaar voor een gesprek en voor vragen.
Gedurende de zomermaanden hebben Anne & Max de mogelijkheid voor lunch en koffie met iets
lekkers verzorgd. Eind januari 2022 wordt dit overgenomen door de Haardstee en Cardea. Dus ook in
2022 volop reden om langs te komen.
En wil je zelf iets organiseren? Of heb je ideeën? Of wil je meedoen?
Kom langs of stuur een mailtje naar Jeroen@joewieai.nl of Ineke@joewieai.nl



06 83 59 66 33

 www.joewieai.nl

Meest opvallende activiteiten in het Groen
Door Corona leek er minder te doen in het groen. Toch was het mogelijk om in juni de Buurttuinendag te
organiseren. Bij de opening van de dag werden de buurttuiniers van de oudste buurttuin door de wethouder in de
bloemetjes gezet. Daarna opende wethouder Damen de Genietommetjes. De Genietommetjes is een wandeling
met onverwachte doorsteekjes langs de buurttuinen in de Merenwijk. Begon het ommetje met 18 tuinen,
ondertussen zijn er 23 mooie voorbeelden van buurttuinen opgenomen in de wandeling en er is ruimte om nog
meer tuinen op te nemen.
Informatie over buurttuinen in de Merenwijk is te vinden op: https://opentuinenmerenwijk.wordpress.com/

In 2021 vierde de Merenwijk haar 50-jarig bestaan. Leerlingen van groep 4 tot 6 van de Bredeschool Merenwijk
plantten hiervoor in de herfst rode biologische tulpenbollen (geschonken door gemeente Leiden) in een 50 in de
grond. Daar omheen plantten ze bloembollen van het bloembollenasiel. In het voorjaar gaan ze kijken of de bollen
mooi opkomen.

In de herfst is het tijd om planten te verplanten. De gemeente Leiden organiseerde daarom in november de actie:
Iedere tuin een kruin. Vrijwilligers oogstten met de gemeente jonge boompjes uit Wijkpark Merenwijk, die bewoners
van Leiden in de middag op konden komen halen voor hun tuin. Ondanks het slechte weer zijn, samen met
wethouder Ashley North, zo’n 400 boompjes geoogst, die allemaal een nieuwe plek gekregen hebben. Het oogsten
van boompjes gaat de hele winter door, om ze zo een toekomst elders te geven.

Ook kon je als bubbel van alles doen. Naast het wandelen van de Genietommetjes en te dwalen met de Wandernapp, ging het Voedselbos door met haar buitenactiviteiten en bleven mensen afval rapen. In het wijkpark was het
bloembollenasiel beschikbaar door een buitenbak, waar je uitgebloeide bollen kon brengen en halen. En in het
najaar was er weer een paddenstoelbingo en voor het eerst een succesvolle kerstballentocht te doen.

Kort overzicht van de activiteiten van Duurzame Energie Merenwijk
- Onze energiecoaches kwamen langs bij 55 huishoudens voor een keukentafelgesprek en advies
- Met subsidie van de gemeente konden we extra woningdossiers laten maken, zodat nu bijna elke
wijkbewoner tips voor zijn specifieke huis op onze website kan vinden. Voor elk woningtype werd een
contactpersoon gevonden die bereid is buurtbewoners van informatie te voorzien.
- We namen met een stand deel aan het jubileumfeest en brouwden duurzaam jubileumbier met
wijkbrouwer Leidsch Bier;
- We brachten gratis radiatorfolie langs bij huurders.
- We startten een bewonersgroep in de Energieke Karpers die gaat zoeken naar energieoplossingen
voor hun buurt;
- We dienden een zienswijze in op de Transitievisie Warmte van de gemeente.
- We lieten samen met de gemeente een onderzoeksrapport maken over de mogelijke inzet van lokale
energiebronnen.
- We werkten mee aan de wijktalkshows van de gemeente.
- We lieten 3 nieuwe energiecoaches opleiden.
- We overlegden 2 keer met de Raad van Advies en maandelijks met de gemeente
- We deden twee keer een poging om een wijkenergiefestival en debatavond te organiseren. Beide
keren moesten we die cancellen vanwege de coronamaatregelen
- We gingen in gesprek met Tegengas, een groep Merenwijkbewoners die, net als wij, zoeken naar

oplossingen voor de energietransitie.
- We vroegen en ontvingen subsidie en donaties van de gemeente en de Rabobank, voor acties in de
wijk.
- We voorzagen wijkbewoners van tips en informatie over de energietransitie via 4 nieuwsbrieven, de
website en de facebookpagina.

We hebben kortom heel wat voor elkaar gekregen, maar dat neemt niet weg dat we veel last hebben
van de beperkende maatregelen: de aanwas van vrijwilligers stokt en het is lastig persoonlijk contact
te onderhouden; daar leidt de organisatie onder. Maar goed, daarin zijn we niet de enige.

Tjitske Veldkamp

