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Jaarverslag 2013 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
De jaarvergadering 2013 vond plaats  op 18 maart 2013. Het bestuur is in 2013 elf maal bijeengekomen. De vergaderingen 
vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Twee maal is een extra bestuursvergadering 
gehouden om acute vragen te behandelen. 
Als bestuur hebben gefunctioneerd: J.A. van den Berg, voorzitter; C. van der Mast, secretaris; F. Holtkamp, 
penningmeester; J. Roos, bestuurslid; A. Kranenburg, bestuurslid en voorzitter werkgroep Spelen; P. Kloosterman, 
bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Verkeer; H. Merkus, adviseur van het bestuur en voorzitter van de werkgroep 
Groen. Het aantal leden per 1 januari 2013 was 325 en per 31 december 2013 waren er 310 leden. 
 
 
Overleg en samenwerking met de Gemeente 
De renovatie van de wijk is gebaseerd op het Masterplan 2006 waarin vastgelegd is dat de samenwerking zou plaatsvinden 
op basis van co-producentschap van  Gemeente en Wijkvereniging. 
De samenwerking verliep ook in 2013 in het algemeen in een prettige sfeer en effectief. Het overleg over de inbreilocaties 
(in het kader van het bestemmingsplan) Stanislas I en Berkenhof verliep zeer moeizaam. 
In wisselende samenstelling overleggen vertegenwoordigers van het bestuur nu zeer regelmatig met de gemeente over een 
breed scala aan onderwerpen zoals planning en uitvoering van projecten, financiën, bestemmingsplan, enz. 
 
Buurtplannen en Wijkontsluitingsweg 
In het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in het maken van de plannen. Ook is er een voorstel gedaan om de realisatie 
te versnellen. Dit zou mogelijk zijn om de plannen van de Heesterbuurt, Parkbuurt en de Wijkontsluitingsweg      
tegelijkertijd aan te besteden en te gaan realiseren. Daarna zouden de Bomen- en Berkenbuurt uitgevoerd kunnen worden. 
Dit zou een totale versnelling opleveren van anderhalf jaar. Maar omdat een groot deel van de financiering van de plannen 
afkomstig is uit de Beheerbudgetten, blijkt de financiering in een kortere periode helaas niet mogelijk te zijn. 
 
Geleerdenbuurt 
De Geleerdenbuurt was als eerste helemaal afgerond, behoudens de hoek bij Lidl. De bewoners zijn heel tevreden over de 
inrichting en de uitstraling van de buurt. Deze hoek is in 2013 ook aangelegd. De parkeerproblemen die met de drukte bij 
de winkel gepaard gaan en het zwerfvuil rond de ondergrondse containers en elders hebben onze aandacht gehad. 
Gezamenlijk is er naar een verbetering toegewerkt. Een plaats voor ambulante handel is na enig zoeken ingericht. 
In de Geleerdenbuurt was de drainage verbeterd wegens eerdere klachten over water in de kruipruimte. De heer Dillingh 
aan de Dunantlaan is deskundige op het gebied van grondwaterstanden. Hij heeft met metingen aangetoond dat door het 
nieuwe drainagesysteem het grondwaterpeil was gezakt en dat heipalen (onder de kop) droog konden komen te staan. Dit 
nu is op termijn fataal voor die palen wegens houtrot. Na grondig overleg is besloten om het drainagesysteem weer af te 
sluiten. Dit bleek met een kleine ingreep mogelijk te zijn.  
 
Staatsliedenbuurt 
De renovatie van de Staatsliedenbuurt, met enige vertraging begonnen in 2012, is ook in 2013 voortvarend en zonder grote 
problemen verlopen. Naar verwachting wordt de renovatie begin maart 2014 volledig binnen de planning afgerond. 
Ondanks de onvermijdelijke overlast zijn de bewoners positief gestemd over het verloop van de renovatie. Dit alles dankzij 
de goede samenwerking van de bewoners met de hoofdaannemer en de Gemeente. Laten we hopen dat de renovatie van de 
volgende buurten ook zo positief verloopt. 
 
Heesterbuurt 
Het definitief ontwerp is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd. Met name de oplossing voor de benodigde parkeerplekken 
heeft veel discussie  opgeleverd. De discussie ging over de parkeerplaatsen aan de westelijke kant van de buurt tussen de 
Bremlaan en de Weigelialaan. De alternatieven zijn uitgewerkt in combinatie met het ontwerp van de wijkontsluitingsweg. 
Als resultaat van de ingediende reacties van bewoners uit de Heesterbuurt, maar ook vanuit de gehele wijk is besloten om 
de parkeerplekken te realiseren haaks op de Meidoornlaan. Het bestek van het ontwerp wordt inmiddels uitgewerkt. 
 
Parkbuurt 
Het voorlopig ontwerp van de Parkbuurt is aan de bewoners gepresenteerd. Op basis van de reacties zijn een aantal 
aanpassingen gedaan, zo zal de Stiltetuin aan de Kuyperlaan komen, zal de rozenperk bij de Cort van der Lindenlaan 
blijven bestaan als de bewoners onderling kunnen regelen dat het onderhoud gezamenlijk wordt uitgevoerd. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan de locaties waar Rondom Wonen te zijner tijd zal gaan bouwen. Er is nog discussie gaande 
met de gemeente over de plaatsing van de ondergrondse containers. De gemeente wil deze plaatsen aan de doorgaande weg 
(Thorbeckelaan), de wijkvereniging wil de ondergrondse containers recht tegenover de uitgang van de flats. 
Zodra hier overeenstemming is bereikt kan het Definitief ontwerp worden afgerond. 
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Bomenbuurt en Berkenbuurt 
Besloten is om van deze twee buurten één ontwerp te maken. In het tweede kwartaal van dit jaar 2014 zal de eerste 
bijeenkomst met de bewoners georganiseerd worden. 
 
Wijkontsluitingsweg 
In 2006 heeft de gemeenteraad van Pijnacker in het Masterplan besloten dat Pijnacker Noord een 30 km gebied moet 
worden en dat sluipverkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een en ander betekent dat de wijkontsluitingsweg 
Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan als een 30 km weg moet worden ingericht. D.w.z. de inrichting 
moet zodanig zijn dat sluipverkeer via deze weg  zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat de 30 km snelheid handhaafbaar 
is. Zonder een dergelijke inrichting zal de politie niet handhaven. Daarnaast eist de brandweer dat ze op een makkelijke 
manier door Pijnacker-Noord moeten kunnen. De andere hulpdiensten willen ook graag snel en makkelijk door Pijnacker- 
Noord, maar zij stellen niet zulke zware eisen.  
In het tweede kwartaal van 2013 is het ontwerp afgerond en op een bijeenkomst voor de bewoners van de hele wijk 
gepresenteerd . Op deze avond zijn ook de alternatieve oplossingen voor het parkeerprobleem in de Heesterbuurt 
gepresenteerd. Bewoners zijn in staat gesteld hun voorkeur met een motivatie in te leveren. Uiteindelijk heeft het haaks 
parkeren aan de Meidoornlaan de voorkeur gekregen. 
 
Bestemmingsplan Pijnacker-Noord 
Ook in de eerste helft van 2013 is samen met betrokken bewoners en IKS (eigenaar van het Helmhuis) veel energie en tijd 
besteed aan het door de gemeente voorgestelde bestemmingsplan. In 2012 hebben we met de betrokken ambtenaren al 
vooroverleg gevoerd, hetgeen slechts tot aanpassingen op detailniveau heeft geleid. Nadat het bestemmingsplan aan de 
gemeenteraad is aangeboden, heeft de wethouder met twee groepen (gericht op de locaties Berkenhof en Stanislas 1) op 
advies van de raad nader overleg gevoerd. Dit leverde aanvankelijk geen enkel resultaat op. Daarna hebben we alle 
gemeentelijke politieke partijen onze bezwaren en alternatieve ideeën voorgelegd. Tijdens de beeldvormende vergadering 
van de raad hebben we weer ingesproken. Uiteindelijk is in mei het op een aantal punten aangepaste bestemmingsplan 
aangenomen. De aanpassingen zijn voor de Stanislas 1 locatie met name de maximale hoogte van de bebouwing en het 
naar achteren schuiven van de rooilijn zodat er meer ruimte komt tussen het Helmhuis en de nieuwe bebouwing. Voor de 
Berkenhof locatie is de huidige bestemming (School) gehandhaafd. Wel is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, dat - 
als de Casaschool verdwijnt - er alsnog gebouwd mag gaan worden. Tevens heeft de raad aangegeven dat als er nieuwe 
plannen ontwikkeld gaan worden overleg gevoerd moet worden met de betrokken bewoners en de wijkvereniging. 
Op dit moment is niet te voorzien wanneer er gebouwd gaat worden. 
 
Werkgroep Spelen 
Aan de Goudenregensingel, aan de zijde van de metrolijn komt een speelplek voor de 12+ jeugd. De voortgang ervan is 
vertraagd omdat een deel van de grond eigendom van Rondom Wonen . Begin 2014 zal het proces weer worden opgestart 
en hoopt de Werkgroep Spelen samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, jongerenwerk en natuurlijk de 12+ jeugd op 
een goede afronding van het ontwerp. 
In de Parkbuurt is het akkoord gegeven voor de vier speelplekken met de thema’s: evenwicht, ridders en kastelen, 
droomspeelplek en oud en jong. De speelplek oud en jong is van locatie geruild met de stiltetuin. Dit voorstel was door 
bewoners aangedragen en is gehonoreerd door de Wijkvereniging en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
De zandtransportbaan wordt vervangen door een nieuw exemplaar. De staat van het speeltoestel was te slecht en zou niet 
goedgekeurd worden bij herplaatsing. 
In de Seringenlaan is de spelaanleiding niet meegenomen in het definitief ontwerp, het draagvlak ontbrak voor de 
spelaanleiding. De spelaanleiding bestond uit speelelementen en een groene aankleding die in het ontwerp met elkaar 
waren verweven. De Werkgroep Spelen streeft naar een meerwaarde in samenspraak met bewoners, en heeft daarom de 
wens van de meerheid van de bewoners ingewilligd. 
 
Werkgroep Groen 
De werkgroep Groen is niet bijeen geweest in 2013. Haar rol is geminimaliseerd doordat architectenbureau DNUrbland het 
ontwerpen voor haar rekening neemt, waarop bewoners direct kunnen reageren. Deze reacties worden vervolgens door 
wijkbestuur, gemeente en DNUrbland in goed overleg beoordeeld en al dan niet in het volgende ontwerp opgenomen. Het 
bestuur heeft echter besloten om de werkgroep voorlopig te laten voortbestaan in verband met mogelijke inbreng in de 
toekomst. 
 
Sociaal Beheer 
In 2013 is structureel tijd besteed aan Sociaal Beheer door de voorzitter en de secretaris. In mei is een geslaagde excursie 
georganiseerd met een gids van StaatsBosBeheer. Met steun vanuit het gemeentelijke project Wijkgericht Werken is 
gezocht naar andere sociale activiteiten. Een werkgroep is samengesteld om een "Wijkatlas" te maken met de geschiedenis, 
natuur en kunst in de wijk. In november is het product aan wethouder Van Alphen aangeboden tijdens een feestelijke 
gebeurtenis met veel kinderen van de basisscholen in het Parochiehuis. De digitale versie van de wijkatlas staat op de site 
en zal door de werkgroep worden uitgebreid. Daarnaast is het tijdelijke voetbalveldje op Stanislas 1 geopend met een 
feestelijke sportieve actie met teams van de Willem Alexanderschool en de Josephschool.  
 
Website 
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Op de site zijn de dossiers met vrijwel alle belangrijke nieuwe documenten onderhouden en aangevuld. Door de tellers op 
alle pagina’s kunnen we precies zien hoe vaak bepaalde onderdelen van de site worden gezien. Dagelijks waren er 
gemiddeld plusminus 4 bezoekers die elk 4 pagina’s bekeken. De pagina’s Nieuws en Buurten zijn het meest bezocht. 
Samen met de Gemeente is een Wijkkrant en een Nieuwsbrief Wijkgericht Werken gemaakt.  
 
Pijnacker maart 2014,  
Bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 


