
Jaarverslag 2009 van de Wijkvereniging Pijnacker-Noord 

De jaarvergadering 2008 vond plaats op 26 mei 2009. De bestuursleden F. van Bragt en G. Lubben 

zijn afgetreden. De heer C. v.d. Mast is toegetreden tot het bestuur in de functie van  secretaris. 

Het bestuur is in 2009 negen maal bijeengekomen. De vergadering vindt op basis van toerbeurt bij 

één van de bestuursleden plaats. 

 In december 2008 en januari 2009 heeft het bestuur met alle raadsfracties overleg gevoerd met 

betrekking tot de uitvoering van het masterplan, het opgestelde raamplan en de samenwerking met 

de gemeente. 

Op  23 maart 2009 heeft,  op voorstel van de nieuw aangetreden wethouder de Jong die Pijnacker 

Noord in zijn portefeuille heeft, een workshop plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur 

van de Wijkvereniging en vertegenwoordigers van de gemeente. De workshop is als heel nuttig 

ervaren en heeft onder andere geleid tot een werkdocument waarin de fasering van de projecten en 

de manier van samenwerken tussen Gemeente en Wijkvereniging is vastgelegd.  

Het in 2008  opgestelde raamplan, waarop de Wijkvereniging veel commentaar had,  is in april 2009, 

door de wethouder terzijde gelegd, omdat het geen toegevoegde waarde had. Het masterplan en de 

afspraken gemaakt tijdens de workshop zullen de basis vormen voor de verdere uitwerking van de 

plannen en de manier van samenwerken. 

Voor de Geleerdenbuurt is een schetsontwerp gemaakt, gepresenteerd en besproken met de 

bewoners. De bewoners zijn in staat gesteld hun opmerking en aanvullingen aan te leveren. Hier is 

veelvuldig gebruik van gemaakt. De reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt  in het definitief 

ontwerp.  Alle bewoners hebben uiteindelijk het DO ontvangen. 16 december is als officiële  start  

een eerste boom geplant door de wethouder, de voorzitter van de Wijkvereniging en kinderen uit de 

wijk. De aanbesteding moet nog plaatsvinden, maar naar verwachting zal in maart 2010 begonnen 

worden met het opknappen van de Geleerdenbuurt.   

Met de Staatsliedenbuurt is ook een aanvang gemaakt. Een voorlichtingsavond heeft 

plaatsgevonden, het schetsontwerp is gemaakt en gepresenteerd en de buurtbewoners hebben hun 

reacties en voorstellen ingediend. Het Definitief Ontwerp is nu onderhanden. 

Voor de Parkbuurt (bestaande uit De Visserlaan, van Houtenlaan, Nolenslaan, Thorbeckelaan (hoge 

flat), Gerbrandylaan, Cort van der Lindenlaan, Troelstralaan, Schaepmanlaan, De Savornin 

Lohmanlaan, Kuyperlaan, Thorbeckelaan (lage flat), Alberdalaan en Colijnlaan) heeft de  

voorlichtingsavond plaatsgevonden. Het schetsontwerp wordt nu voorbereid. 

Op het gebied van “Sociaal Beheer”, wijkontsluitingsweg, Multi Functioneel Centrum e.d. waar de 

Gemeente het initiatief in zou nemen, is geen vooruitgang geboekt.  

Als bestuur heeft gefunctioneerd: J.M. van Beusekom, voorzitter; Ch. v.d. Mast, secretaris; J.A. van 

den Berg, penningmeester; J.Roos, bestuurslid en voorzitter werkgroep Spelen; P. Kloosterman, 

bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Verkeer; J. Alting von Geusau, adviseur PR en 

Communicatie; R.Kasteel, bestuurslid en webmaster; H. Merkus, adviseur bestuur en  voorzitter 

werkgroep Groen. 
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