Beste wijkbewoners,
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over onze zorgen over de toekomst van het huis van
de buurt Matilo. Door een aanbesteding in het welzijnswerk heeft een nieuwe organisatie, Incluzio, het
beheer per 1 juli 2020 overgenomen.
Door voortdurende onduidelijkheid over voortgang van de goedlopende activiteiten en het niet aannemen
van 2 van de werkers van Matilo, was veel onrust ontstaan bij de vrijwilligers en wijkbewoners.
De wijkverenigingen Meerburg en Roomburg hebben op 12 juni een petitie gestart: Zorgen over de
toekomst van het huis van de buurt Matilo. Deze petitie is 284 keer getekend. Ook is een gesprek met de
verantwoordelijk wethouder,
Marleen Damen aangevraagd. Dit gesprek heeft op 9 juli 2020 plaatsgevonden. Tevens zijn toen de
handtekeningen van de wijkbewoners aan haar overhandigd.

Het was een openhartig gesprek. Wij hebben alle vragen kunnen stellen en over en weer de pijnpunten
kunnen bespreken. De wethouder heeft duidelijk gemaakt wat de beweegredenen van de aanbesteding
van het welzijnswerk in Leiden
zijn geweest en wat ze daarmee hoopt te bereiken. Voor haar werd duidelijk dat Matilo in dit proces veel te
lijden heeft gehad door het vertrek van 2 werkers die we node gaan missen. Ook zijn er veel gaten
gevallen in de communicatie.
Zowel de wethouder als de vertegenwoordigster van Incluzio, Jolanda Wolfs hebben hierover hun spijt
uitgesproken. Na een valse start, hoopt Incluzio op een goede samenwerking in de toekomst. Alle
bestaande activiteiten zullen doorgaan en dat kan
niet zonder de vrijwilligers. Daar gaan ze dus als eerste mee in gesprek.
De wethouder is ervan overtuigd dat met de Sterke Sociale Basis het huis van de buurt Matilo nog meer kan gaan
betekenen voor de wijkbewoners. De wijkverenigingen hopen dat de wethouder gelijk gaat krijgen. Wij zullen ons
constructief blijven
opstellen, maar het proces ook kritisch blijven volgen. Afgesproken is dat er over 6 maanden opnieuw een
gesprek met de wethouder zal plaatsvinden om te kijken hoe de situatie zich heeft ontwikkeld.
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Het complete verslag van 9 juli kunt u lezen op onze website via de
link https://www.roommeerburg.nl/2020‐07‐matilo‐incluzio/
Met vriendelijke groet,
Wv Meerburg en WV Roomburg

