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           Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2013, om 20:00 uur in de Acker. 
 
Aanwezig: Het bestuur: Joop van den Berg, voorzitter; Charles van der Mast, secretaris; Floris Holtkamp, 
penningmeester; Jaap Roos, lid en voorzitter werkgroep Spelen; Paul Kloosterman, lid en voorzitter werkgroep 
Verkeer; Henk Merkus, geen lid en voorzitter werkgroep Groen. Op de presentielijst staan – naast het bestuur – 
52 leden, maar niet iedere aanwezige heeft die ingevuld. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: fam Gelauff, fam Verloove, Paul Goud. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is groot. De agenda 
wordt gewijzigd zodat de Rondvraag vóór de pauze plaats vindt. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Verslag van de ALV van 29 maart 2012 
Er worden geen opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over het verslag. Het wordt dus vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag 2012 
De voorzitter loopt het verslag door en geeft een korte toelichting. De contacten met de gemeente zijn nu goed. 
Eens in de zes weken is er, met betrekking tot de renovatie van de wijk, overleg met het projectteam van de 
gemeente en daarnaast is vier maal per jaar overleg met het projectteam plus de wethouder Van Alphen. 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan gaat het overleg met de gemeente en wethouder Van Staalduine 
wel moeilijk. De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op de lopende moeizame procedure en de 
inhoudelijke punten waar het bestuur problemen mee heeft - en een aantal bewoners. Er is goed samengewerkt 
met bewoners en IKS (eigenaar van het Helmhuis). 
 
De Geleerdenbuurt is klaar, inclusief de publieke ruimte rondom de Lidl. Op de hoek bij de supermarkt is het 
nog niet zoals we willen. Er komen nog aanpassingen voor het verkeer. De renovatie van de Staatsliedenbuurt is 
gestart. Er is een werkgroep met enkele bewoners gevormd om punten van overlast te verzamelen en door te 
geven. Dit loopt goed. Er is een bewonersbijeenkomst geweest voor de Heesterbuurt. Daar zijn veel reacties 
verzameld. Parkbuurt, Berkenbuurt en de Bomenbuurt zijn nog niet aan de beurt. De wijkontsluitingsweg is 
besproken en verkeerstechnisch zijn we akkoord met de Gemeente. Daarover komt een voorlichtingsavond voor 
de bewoners. 
Diverse sociale activiteiten worden onderzocht. Er is een plan voor een wandelexcursie, een werkgroep 
Wijkatlas wordt gevormd, we willen een tijdelijk trapveldje openen op terrein Stanislas I. 
De blocker in de Nieuwkoopseweg wordt toch niet verwijderd. Ons bezwaar is op formele gronden niet 
geaccepteerd. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Winst en verliesrekening 2012, Balans per 31 december 2012, Begroting 2013 
De penningmeester neemt eerst de winst- en verliesrekening door. 320 leden hebben contributie betaald. Een 
deskundig lid stelt voor dat beter gesproken kan worden van Baten en Lasten dan van Winst en Verlies. 
Gevraagd wordt wat de post Toevoeging reserve wijkaanpak (€ 1000) betekent. Deze reservering is bedoeld om 
later een bijdrage te kunnen leveren aan de verfraaiing van de wijk als de renovatie wat verder is gekomen. 
De penningmeester geeft toelichting op de Balans. Tenslotte de begroting 2013-2014.  
De begroting wordt goedgekeurd zonder verdere vragen en opmerkingen. 
 
6. Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie heeft de stukken bestudeerd en schriftelijk goedgekeurd volgens de regels van de statuten. 
De heren H. de Bruin en W. Teerlink stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. Wim Teerlink leest 
het schriftelijk verslag letterlijk voor. De vergadering is akkoord. Hiermee is het gehele bestuur gedéchargeerd. 
De voorzitter dankt de heer Bloemendaal voor zijn jarenlange lidmaatschap van de kascommissie.  



  Bijlage 1 

Wijkvereniging Pijnacker Noord  2 

 
7. Benoeming van nieuwe Kascommissie 
De heren H. de Bruin en W. Teerlink worden in de Kascommissie benoemd. Het lid Bert Dijksman wordt 
reservelid. 

 
8. Benoeming bestuursleden 
De voorzitter stelt voor om Jaap Roos te herbenoemen als lid zonder de portefeuille Spelen. Aan spelen heeft hij 
vanaf het begin van de vereniging gewerkt en hij wil dit nu overgeven. Hij wil wel lid blijven en het beheer van 
de website op zich nemen. De voorzitter stelt voor Arend Kranenburg te benoemen tot lid van het bestuur met de 
portefeuille Spelen. Hij heeft jaren met Jaap Roos in deze werkgroep gezeten en wil het werk voortzetten. De 
vraag is of hij lid mag worden want hij woont buiten de wijk, in de "veilingbuurt". Hij kent onze wijk zeer goed 
en heeft belangrijke expertise. Hierom wordt dispensatie gevraagd om lid en bestuurslid te worden. Hij stelt zich 
voor aan de vergadering. Hij krijgt applaus, waarmee de vergadering instemt met zijn benoeming. 
Bestuurslid Paul Kloosterman is aan het eind van zijn eerste benoemingsperiode gekomen en wil bestuurslid 
blijven. De vergadering gaat akkoord. Het bestuur bestaat nu uit zes leden. 
 
9.    Rondvraag 
1. Diverse vragen gaan over de verkeerssituatie rond de Lidl. Er is een schouw geweest die heeft geresulteerd in 
een flink aantal verbeterpunten. Zoals de wisselhalte van de buurtbus die nu naar de flats aan de Thorbeckelaan 
is verplaatst. Helma Wubben wijst op de gevaarlijke situaties die door het parkeren bij de Lidl ontstaan. Dhr. 
Bloemendaal heeft gemerkt dat het vrachtverkeer zich niet aan de snelheid van 30 km per uur houdt. Het bestuur 
zegt toe te gaan spreken met de bedrijfsleiding van Lidl. 
2. Het trapje naast de flat aan de Groen van Prinstererlaan is gevaarlijk. Hier moet bij het opstellen van het 
ontwerp voor de Parkbuurt aandacht voor komen. 
3. Arie de Jong is niet tevreden over de houtsnippers die in de speelplaats aan de Pasteurlaan zijn gelegd. De 
voorzitter geeft aan dat dit door de bewoners op een workshop van de werkgroep Spelen is voorgesteld. Jaap 
Roos voegt het volgende toe. Eerste eis is dat het de val van kinderen uit speeltoestellen breekt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de valhoogte. De ondergrond bij de touwtoren naast de vijver blijft daarom zand. Hier 
aan de Pasteurlaan zijn deze bastsnippers (geen houtsnippers) daarvoor goed. 
 
10. Sluiting 
 
11. Pauze met koffie/thee 

 
12. Presentatie door Aad Tas met de titel Ontwikkeling van Pijnacker Noord in de twintigste eeuw.  
Aad Tas heeft zijn jonge jaren in onze wijk doorgebracht - vóór de bebouwing. Eerst als kind wonend aan de 
Noordweg 40 met een brug over de sloot aan de voorzijde en de tuin aan de achterzijde. Later heeft hij enige 
jaren aan de Dunantlaan gewoond als eerste bewoner. Hij is lid van het Historisch Genootschap Oud Pijnacker. 
Na een aanloopje met kaarten en feiten van de toestand in dit gebied in vroegere eeuwen gaat hij over tot een 
boeiende presentatie waarin hij ontelbare (meer dan 50) foto's laat zien van de ontwikkeling van de wijk. Bij elke 
foto geeft hij een heel informatief verhaal met namen en smeuïge details. Voor de oudere bewoners heel 
herkenbaar en voor de jongeren interessant om te weten. 
Na afloop wordt Aad Tas zeer hartelijk bedankt voor zijn enthousiaste en deskundige presentatie. De voorzitter 
is blij dat hij zitting wil nemen in de werkgroep Wijkatlas. 
 
13. Einde 

 
 
 
Namens de Wijkvereniging, 
 
Charles van der Mast, secretaris 

 


