
Jaarverslag 2004-2005 van de Wijkvereniging Pijnacker-Noord  
 
De Wijkvereniging Pijnacker-Noord is opgericht op 7 oktober 2004.  
In deze vergadering worden suggesties gedaan die tot de definitieve vorm van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement leiden.  
Als bestuur is gekozen:  

• J. v. Beusekom tot voorzitter 
• J.M.J. v. Leeuwen tot secretaris 
• J.G. v. Roon tot penningmeester 
• W.H. Wehrmeijer als algemeen bestuurslid voor de werkgroep Beheer 
• C.M. Lalleman als algemeen bestuurslid voor de werkgroep Woonomgeving 
• J. Bes als algemeen bestuurslid voor de werkgroep Samenhang 
• G. Lubben als algemeen bestuurslid voor de tijdelijke werkgroep Verkeer  

Voor de functie adviseur PR en Communicatie wordt na stemming E.A. Noya gekozen . 

De contributie is vastgesteld op  7.50 €  

De akte van oprichting van de Vereniging is op 29 oktober 2004 gepasseerd bij notaris van der 
Cammen met vaststelling van de Statuten. 
Er is een digitale versie van de Statuten gemaakt, die op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar is. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Door de werkgroep, die de oprichting van de Vereniging heeft voorbereid, is ook een Wijkplan 
opgesteld als tegenhanger van het Masterplan van de gemeente. Dit plan is aan de Leden voorgelegd 
in de Ledenvergadering van 29 november 2004. Met een aantal kleine wijzigingen, door de 
vergadering voorgesteld, is het door de voorzitter aan de gemeente aangeboden op 20 december 
2004. 
Het bestuur heeft tweemaal met de projectleiding van het Masterplan gesproken, waar de 
overeenkomsten en de verschillen van de plannen zijn verkend. In een derde overleg (02-03-05), 
waarbij de wethouders van der Stoep en van der Kraan aanwezig waren, is vastgesteld dat er, ten 
aanzien van de onderwerpen: hoogbouw in Noord en verdichting van de wijk, onoverbrugbare 
verschillen bestaan. Rondom Wonen heeft op ons Wijkplan gereageerd en kon daarin geen positieve 
elementen ontdekken.  

Mevr. van Beusekom heeft een logo voor de Vereniging ontworpen. 

De werkgroepen Beheer, Woonomgeving en Welzijn zijn gevormd en hebben een inventarisatie van 
de problemen gemaakt en plannen ter verbetering gemaakt. Er is overleg gevoerd met de Brede 
School ``Noorderbreedte'' en met de wijkagent Marcel Frowijn. Een en ander heeft geleid tot het 
opstellen van een Werkplan en Begroting voor 2005-2006.  

Het bestuur heeft vanaf de oprichting iedere 3de donderdag van de maand vergaderd. 
 
Er zijn nu 321 leden, waarvan 133 via e-mail bereikbaar zijn. 
 
Pijnacker april 2005, Hans van Leeuwen, secretaris  

 


