
 
 
Beste wijkbewoners,  

 Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden in het Sociale Domein. Het jeugd- en jongeren-
werk wordt overgenomen door SOL en voor het welzijnswerk in de wijken van Leiden kwam 
Incluzio als winnaar uit de bus. De huizen van de buurt worden per 1 juli 2020 door de 
nieuwe organisatie overgenomen, dit geldt ook voor ons huis van de buurt Matilo.  

 Alle welzijnswerkers hebben opnieuw moeten solliciteren bij de nieuwe werkgever, ook de 
drie vaste krachten van Matilo: Tineke, Leila en Ali (zie bijlage artikel Rome-krant nr. 22). 

Alle drie zijn door Incluzio, ondanks hun bewezen talenten om het buurthuis tot bloei te 
brengen, afgewezen en moeten vertrekken, omdat ze niet in het profiel zouden passen. 

Vertegenwoordigers van de wijkverenigingen hebben hierop een gesprek aangevraagd met 
de programmamanager van Incluzio om te informeren naar hun plannen met het huis van de 
buurt en wat de redenen zijn dat alle drie de medewerkers niet geschikt zijn bevonden.  In 
het gesprek op 3 juni jl. werd gezegd dat alle huidige activiteiten zullen worden 
voortgezet. Over personen kon geen informatie worden gegeven. Inmiddels hebben bijna 
alle vrijwilligers aangekondigd dat ze stoppen als de sociaal beheerder, Tineke, vertrekt. 

Wij vrezen voor de afbraak van wat in de afgelopen jaren is opgebouwd, wanneer alle 
werkers worden vervangen en in hun kielzog de vrijwilligers. Ook maken wij ons zorgen dat 
het horecapunt hierdoor niet van de grond zal komen, zoals wij met de Wijkenvisie voor 
ogen hadden, namelijk "een ontmoetingspunt van en voor de wijken"  

Incluzio was niet bekend met onze Wijkenvisie en kon geen antwoord geven op de vraag hoe 
het Horecapunt (oplevering gepland op 23 juni a.s.), per 1 juli 2020 zal gaan functioneren. 

Wij hebben een petitie gemaakt, gericht aan de verantwoordelijk wethouder Damen van de 
gemeente Leiden. Wanneer u onze zorgen deelt, dan verzoeken wij u deze petitie 
te ondertekenen. Wij staan dan sterker in de vervolggesprekken die we voeren met Incluzio 
en de gemeente om te proberen, dat wat is opgebouwd behouden blijft en de projecten 
voor de bewoners vanuit de Wijkenvisie worden voortgezet.  

U kunt de petitie tekenen via deze link: https://petities.nl/petitions/betere-toekomst-voor-
huis-van-de-buurt-matilo?locale=nl  

Wij houden u via de website www.roommeerburg.nl, facebook en de Romekrant op de 
hoogte van het vervolg.  

Met vriendelijke groet, 
Wijkvereniging Roomburg en Wijkvereniging Meerburg 

NB. In augustus 2020 is Ali el Ali wel door Incluzio aangenomen. 
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