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Jaarverslag 2014 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
De jaarvergadering 2014 vond plaats  op 17 maart 2014. Het bestuur is in 2014 tien maal bijeengekomen. De 
vergaderingen vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis.  
Als bestuur hebben gefunctioneerd: J.A. van den Berg, voorzitter; C. van der Mast, secretaris (tot eind april); F. Holtkamp, 
penningmeester; J. Roos, bestuurslid; A. Kranenburg, bestuurslid en voorzitter werkgroep Spelen; P. Kloosterman, 
bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Verkeer; H.A.B. Ennema bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Sociale 
Activiteiten, H. Merkus, adviseur van het bestuur en voorzitter van de werkgroep Groen; J.J. van der Elst, vanaf 1 mei 
waarnemend secretaris/bestuurslid. Het aantal leden per 1 januari 2014 was 321 en per 31 december 2014 waren er 304 
leden. 
 
Overleg en samenwerking met de Gemeente 
De renovatie van de wijk is gebaseerd op het Masterplan 2006 waarin is vastgelegd dat de samenwerking zou plaatsvinden 
op basis van coproducent schap van Gemeente en Wijkvereniging. De samenwerking verliep ook in 2014 in een goede en 
constructieve sfeer. In wisselende samenstelling overleggen vertegenwoordigers van het bestuur zeer regelmatig met de 
gemeente als Projectgroep Pijnacker Noord over een breed scala aan onderwerpen zoals planning en uitvoering van 
projecten, financiën, bestemmingsplan, buurtplan enz. De projectleider van de gemeente mevrouw A. Lie is in september 
opgevolgd door de tijdelijke projectleider mevrouw N. van Dam. 
 
Buurtplannen en Wijkontsluitingsweg 
In het afgelopen jaar zijn weer flinke stappen gezet in het maken van de plannen. De plannen van de Heesterbuurt, 
Parkbuurt en de Wijkontsluitingsweg zijn tegelijkertijd aanbesteed zodat ze ook door dezelfde aannemer achter elkaar 
kunnen worden gerealiseerd. 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 is.  
 
Geleerdenbuurt 
De Geleerdenbuurt is afgerond inclusief de hoek bij Lidl. Een plaats voor ambulante handel is definitief ingericht 
tegenover de Lidl en links naast de voetbrug naar de Lage Noord, tevens is hier een bankje geplaatst. 
Het drainagesysteem is met een kleine ingreep zodanig gewijzigd dat de grondwaterstand weer praktisch op het oude 
niveau is en de angst voor inrotten van droogstaande paalkoppen niet meer aanwezig is. Door de verbeterde drainage zijn 
de kruipruimten inmiddels droog. Een punt van zorg was de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de 
Pasteurlaan en de Dunantlaan naast de grote kinderspeelplaats. Het is hier ingericht als woonerf met duidelijke bebording 
met een maximale snelheid van 15KM. Aan het einde van dit verslagjaar zijn op vele plaatsen 15KM stickers aangebracht 
en is een huis aan huis brief bezorgd. In de loop van volgend jaar zal aan de gemeente worden verzocht nieuwe 
snelheidsmetingen te doen. 
 
Staatsliedenbuurt 
De renovatie van de Staatsliedenbuurt is in 2014 voortvarend en zonder al te grote problemen verder verlopen en afgerond. 
Ondanks de langdurige en onvermijdelijke overlast waren 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. Een feest om deze 
renovatie af te ronden is op zaterdag 14 juni met veel animo gehouden. 
 
Heesterbuurt 
Het definitief ontwerp is vastgesteld en gepubliceerd.  
 
Parkbuurt 
Het definitief ontwerp van de Parkbuurt is vastgesteld en gepubliceerd. De ondergrondse containers worden op de kopse 
kanten van de flats geplaatst omdat de ruimte tegenover de ingang te beperkt was voor 3 ondergrondse containers. 
De werkzaamheden zijn op 15 september gestart en de informatie avond voor de bewoners is op 22 september gehouden. 
De oorspronkelijke planning moest worden bijgesteld doordat er verontreiniging werd aangetroffen nabij de Kuyperlaan. 
Donderdag 18 december was een bijzondere dag. Een hele grote Plataan die aan de Meidoornlaan stond werd verplaatst 
naar de 12+ speelplek aan de Goudenregensingel. 
 
Berkenbuurt en Bomenbuurt  
Besloten is om van deze twee buurten één ontwerp te maken. Het ontwerpproces voor deze buurten heeft vertraging 
opgelopen door capaciteitsproblemen aan de zijde van de gemeente. Het ligt nu in de bedoeling dat het ontwerpproces in 
maart 2015 wordt gestart zodat in juni 2015 een informatieavond voor de bewoners kan worden gehouden. 
Park Berkenoord neemt een wat aparte plaats in dit geheel in. Dit is dan ook de reden voor het bestuur geweest om voor de 
bewoners van dit park een aparte info avond op 16 oktober in de Acker te beleggen. De reden om deze avond te beleggen is 
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gelegen in het feit dat in de loop der jaren de kadastrale eigendomsgrenzen zijn vervaagd. Er zijn bewoners die grond van 
de gemeente in gebruik hebben genomen en het ook keurig onderhouden. Er zijn bewoners die hiervoor ook een 
overeenkomst met de gemeente hebben. Ook omgekeerd is het zo dat de gemeente grond van bewoners in gebruik heeft als 
“openbare straat”. Deze avond zijn alle aspecten aan de orde geweest. Ook hebben de bewoners zich uitgesproken over hoe 
het bij de renovatie van het park allemaal rechtgetrokken zou kunnen worden. Dit geeft uw bestuur een duidelijk inzicht 
hoe hierover met de gemeente kan worden onderhandeld. 
 
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. De planning is dat de 
renovatie van deze weg na de bouwvakvakantie van 2015 aanvangt. 
 
Bestemmingsplan Pijnacker-Noord 
Hierin zijn geen veranderingen opgetreden. 
 
Werkgroep Spelen 
De speelplek aan de Vlierlaan heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Het oorspronkelijke ontwerp is diverse malen 
aangepast in overleg met de direct aan het speelveld grenzende woningeigenaren. Wij zijn blij dat er uiteindelijk een plan is 
goedgekeurd. Wel is de afspraak gemaakt dat als het speelveld is ingericht en wordt gebruikt er zal worden gemonitord of 
de eventuele overlast binnen de perken blijft of dat er nog aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn. Het ontwerp van 
de speelplek aan de Goudenregensingel is goedgekeurd. De realisatie zal voor de zomer van 2015 plaatsvinden. 
 
  
Sociaal Beheer 
Hieronder valt de oprichting van het Repair Café. Na zeer intensief overleg met schoolbestuur en de gemeente is er een 
oplossing uit de bus gekomen en mag het Repair Café gebruik maken van een lokaal in de school “de Schatkaart” aan de  
Groen van Prinstererlaan. Besloten is om 1 maal per maand het Repair Café open te stellen en wel elke eerste zaterdag van 
de maand met openingstijden van 09.30 uur tot 12.00 uur. De start is geweest in de maand september en was direct een 
groot succes. 12.00 uur. Gemiddeld kwamen er dertig mensen met een reparatievraag bij de ongeveer 30 vrijwilligers van 
het Café. Ook is besloten om in de loop van volgend jaar te kijken of het mogelijk is om tot “wijktoezicht” te komen. Dit in 
verband met de vele inbraken en vernielingen in de wijk. 
 
Website 
Op de site zijn de dossiers met alle belangrijke nieuwe documenten onderhouden en aangevuld.  
Het bestuur heeft nu een tweetal webmasters die de website onderhouden. 
 
Pijnacker februari 2015, Bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 


