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Samenwerkingspartners 



Quiz 

In welke wijk is de foto genomen?  
 

• Leiden Noord 

• Leiden Zuid 

• Meerburg / Roomburg 

• Morsdistrict 

• Professoren- en Burgemeesterswijk 

• Slaaghwijk 

• Stevenshof  

• Tuinstad-Staalwijk  
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• Geen manifestatie van  sociale problematiek als in andere wijken 

• De infrastructuur maakt dat er twee wijken binnen de wijk zijn. De woningen van de  

 Sleutels hebben een andere dynamiek dan de woningen rond de winkelstraat 

• Inmiddels heeft de winkelstraat een BuurtOntmoetingsPlek (BOP) en een BUUV-contactpunt  

 



• De wijk heeft relatief weinig ouderen, maar zij doen op eerdere leeftijd al een beroep op de WMO 

• De stevige dynamiek maakt actief signaleren nodig om hulp- en ondersteuningsvragen goed in beeld te krijgen 

• Heeft het onterechte imago van achterstandswijk  
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•  Er zijn veel (oudere) wijkbewoners met een ondersteuningsvraag 

•  Goedkope huurwoningen zorgen ervoor dat sommige delen in de wijk hun draagkracht verliezen  

          Hierdoor maken andere bewoners een terugtrekkende beweging  
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•  De wijk is een 1-generatiewijk: gezamenlijk wordt men er oud 

•  Hulpverleners zien relatief veel alcoholgebruik en huiselijk geweld 
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• Gegroepeerd oud worden -zoals in seniorenflats- is sterk waarneembaar in deze wijk,  

• Hulpverleners hebben regelmatig te maken met huiselijk geweld en wijkbewoners met schulden 

• De populatie wisselt snel en beïnvloedt de sociale cohesie 
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•  Er zijn relatief weinig ouderen, het zorggebruik bij ouderen ligt hoger dan in de omliggende wijk 

•  Hulpverleners zien regelmatig wijkbewoners die eenzaamheid ervaren, gezinnen die met moeite rond 

   komen en wijkbewoners met schulden 
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• Het WMO-gebruik wijkt nauwelijks af van het Leids gemiddelde 

• Schuldproblematiek springt er in een deel van de wijk uit en is vermoedelijk een structureel probleem   

   bij een vaste groep wijkbewoners 

• Het zal moeten blijken of het bestand goedkope huurwoningen een aanzuigende werking heeft  
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•  Eenzaamheid onder veel ouderen, kinderen wonen vaak te ver weg 

•  Wijkbewoners ervaren weinig mantelzorg 

•  Goed georganiseerd kader: het Ouderencontact (voorbeeld: wijkkompas) 
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Afsluitend 

• Wijken variëren van elkaar 
 

• Binnen de wijken zijn eveneens verschillen 
 

• Elke wijk heeft z’n eigen behoeftes 
 

• Er zijn altijd koplopers en steunpilaren in een wijk  

 Zij zijn essentieel om verandering in gang te zetten 
 

• Wijkplannen komen tot stand in onderlinge 

samenwerking tussen organisaties, gemeente en 

burgers 
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Contactgegevens 

• www.libertasleiden.nl 

 

• Sjors Gerritsen 

s.gerritsen@libertasleiden.nl  

 

• Sjuul Paauw 

s.paauw@libertasleiden.nl 

 

Binnenkort: Sociografisch Buurtprofiel Merenwijk 
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