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           Wijkvereniging Pijnacker Noord 

 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2015, om 20:00 uur in de Acker. 
 
Aanwezig: Het bestuur: Joop van den Berg, voorzitter; Koos van der Elst waarnemend, secretaris; Floris Holtkamp, 
penningmeester; Jaap Roos, lid; Paul Kloosterman, lid en voorzitter werkgroep Verkeer; Arend Kranenburg, lid en 
voorzitter werkgroep Spelen; Bart Ennema, lid en voorzitter werkgroep sociale activiteiten; Henk Merkus, geen lid en 
voorzitter werkgroep Groen. Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: fam. Volkers, fam. Hus en de fam. Goud. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is groot.  Hij heet speciaal welkom 
de heer Cees van der Ende in het kader van EHBO. De agenda wordt niet gewijzigd. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mede dat er een nieuwe opzet is voor de Nieuwsbrief.  
Het is de bedoeling om deze brief via het bij ons bekende mailadres te verspreiden. 
Deze eerste Nieuwsbrief wordt nu bij wijze van uitzondering ook nog bezorgd als papieren versie bij die leden die  geen 
mailadres bezitten of waarvan het mailadres bij ons niet bekend is. 
Het is de bedoeling dat de Nieuwsbrief 4 maal per jaar uitkomt. 
 
3. Verslag van de ALV van 17 maart 2014 
Een aanwezig lid deelt mee dat de aanduiding KM in het verslag moet zijn KM/h. 
Deze wijziging wordt verwerkt en het verslag wordt onder dankzegging aan de toenmalige secretaris Charles van der Mast 
goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende vragen gesteld: 

 Wat betekent stempels? De Staatsliedenbuurt is in delen opgedeeld om te voorkomen dat deze buurt in zijn 
totaliteit niet meer bereikbaar zou zijn voor elke vorm van vervoer. Deze delen zijn stempels genoemd en zijn in 
volgorde van renovatie zodanig ingepland dat er nooit twee stempels naast elkaar gelijktijdig op de schop gingen. 

 Afgifte verklaring schone grond. Joop deelt mee dat dit is besproken met de gemeente. Stedin moet omdat zij de 
asbest bevattende leidingen hebben verwijderd een verklaring afgeven waarin aangegeven wordt dat de leidingen 
op een juiste wijze zijn verwijderd.. 

 Grondwater: het grondwater is nu op orde in de Geleerdenbuurt. Hoe staat het met het grondwater bij de andere 
buurten? Een lid meldt dat er in de Bomenbuurt problemen zijn. Joop deelt mee dat dit bekend is en dat het de 
juiste aandacht zal krijgen. 

 Ondergrondse containers: In de Parkbuurt moeten de ondergrondse containers volgens het definitieve ontwerp op 
de kop van elke flat worden geplaatst. Avalex is het hier niet mee eens omdat de huisvuilauto dan achteruit naar 
de containers zou moeten rijden en wil de containers direct aan de doorgaande straat geplaatst zien. Een 
definitieve uitspraak is er nog niet maar wij gaan er van uit dat de plaats volgens het definitieve ontwerp zal 
worden uitgevoerd. 

 
4. Jaarverslag 2014 
De voorzitter loopt het verslag door en geeft een korte toelichting. De contacten met de gemeente zijn goed.  
De Staatsliedenbuurt is afgerond tot een ieders tevredenheid. De renovatie is binnen de planning nagenoeg afgerond. Het 
resultaat is goed in de "stempels". De Thorbeckelaan is echter niet definitief bestraat en afgewerkt. Dit zal in het kader van 
de Parkbuurt uitgevoerd worden. Een feest ter gelegenheid van deze afronding is in juli gehouden. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Baten- en Lastenrekening 2014, Balans per 31 december 2014, Begroting 2015/2016. 
De penningmeester neemt eerst de Baten- en Lastenrekening door. De Gemeente heeft dit jaar geen subsidie meer 
toegekend. De penningmeester geeft toelichting op de Balans. 
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Naar aanleiding van een vraag van de heer Stavenga deelt de penningmeester mee dat reserveringen niet meer thuis horen 
onder de kostenpost. Wij zijn financieel een heel eenvoudige vereniging en richten zo ook onze financiële verantwoording 
in. Dit alles conform het advies dat de accountant de heer J. Bloemendaal ons heeft gegeven.  
Tenslotte de begroting 2015/2016. Over de begroting wordt opgemerkt dat de begroting sluitend dient te zijn. Toegezegd 
wordt deze opmerking nog nader binnen het bestuur en eventueel met deskundigen te bespreken. Verder wordt het 
jaarverslag en de begroting 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 B. Dijksman stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. H. de Bruin leest het 
schriftelijk verslag letterlijk voor. De vergadering is akkoord. Hiermee is het gehele bestuur gedéchargeerd.  
De aanwezigen danken de penningmeester met applaus. 
 
7. Benoeming van nieuwe Kascommissie 
De voorzitter dankt de heer H. de Bruin voor zijn lidmaatschap van de kascommissie nu hij aftredend is. 
De heer Stavenga wordt in de Kascommissie benoemd. Het lid mevrouw W. Lennings-Damsteegt is reserve lid. 

 
8. Benoeming bestuursleden 
De voorzitter stelt voor de waarnemend secretaris Koos van der Elst voor 5 jaar te benoemen. Dit voorstel wordt met 
applaus aangenomen. 
De heer Jaap Roos verlaat het bestuur maar blijft wel aan als webmaster. De voorzitter stelt dat het bestuur deze 
opengevallen plaats graag weer bezet ziet en vraagt aan de leden om in deze vacature te voorzien. 
 
Het bestuur bestaat nu uit zes leden en een zevende lid wordt gezocht in de functie voor sociale activiteiten. 
 
9.  Rondvraag 

- De heer Stavenga stelt dat door verhuizing de vereniging steeds minder leden telt en dus minder inkomsten 
genereert. Hij vraagt of nieuwe wijkinwoners benaderd kunnen worden. Joop antwoord dat dit helaas niet 
mogelijk is omdat wij van de gemeente geen informatie krijgen in verband met de privacy 

- De heer De Bruin vraagt waarom er in de hele wijk nog geen 30km/h is ingevoerd nu dat toch de bedoeling is. 
Joop antwoordt dat dit nog niet mogelijk is omdat een 30km/h weg ook als zodanig moet zijn ingericht. Het moet 
aan de hand van de inrichting duidelijk zijn dat op een weg 30km/h als maximale snelheid is toegestaan.  

- Er wordt gevraagd dat als je niet over een email beschikt hoe je dan aan de informatie van de nieuwsbrief komt. 
Joop antwoordt dat nog moet worden besproken of deze leden een papieren versie in de bus krijgen. In de eerste 
papieren nieuwsbrief zal informatie hierover worden opgenomen. 

- De vraag wordt gesteld of het al bekend is wat er met de Stanislas locaties gebeurt. Joop antwoordt dat er nog 
geen plannen zijn bekend. Wat de locatie betreft waar nu grond en puin wordt opgeslagen, nu bekend is dat hier 
geen puin meer zal worden gebroken en ook geen puin meer zal worden opgeslagen. 

- De heer Wennekes vraagt of het mogelijk is om een enquête te houden om te weten of er wijkbewoners zijn die 
het plan hebben hun woning te verkopen en waar zij dan willen wonen in een  koop- of huurwoning in verband 
met de mogelijke bebouwing van de Stanislas locaties. Dit mede om te bepalen of er voor starters en/of senioren 
moet worden gebouwd. Joop antwoordt dat zolang de gemeente nog geen vastomlijnde plannen heeft, wij geen 
actie ondernemen. 

- Paul Kloosterman maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te enthousiasmeren zich op te geven voor 
buurtpreventie. Er wordt op 30 maart een voorlichtingsavond gehouden in Tout Le Monde. Wij zoeken 
coördinatoren om buurtpreventie gestalte te kunnen geven. Er zijn 2300 huishoudens uitgenodigd door de 
gemeente. 

- Joop deelt mee dat wij de wijk op 1 april gaan schoonmaken en vraagt allen hieraan mee te werken. De start is bij 
de school de Schatkaart. Speciale aandacht zal het vuil bij Lidl en de containers langs de Thorbeckelaan krijgen. 

- Maandag 1 juni wordt er een startbijeenkomst voor de Heesterbuurt georganiseerd. 
- Maandag 15 juni is de Berken- en Bomenbuurt aan de beurt om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en dit 

te bespreken. 
- Bart Ennema deelt de aanwezigen mee dat hij de organisator is van het Repair Café en dat er in de pauze via de 

beamer een aantal foto’s te zien zullen zijn van de activiteiten. 
 
10.   Sluiting 
Joop sluit omstreeks 21.00 uur dit officiële gedeelte van de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje. 
 
11.   Pauze met koffie/thee 
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12. Lezing 
De heer Cees van der Ende licht ons op een pakkende manier voor in het kader van EHBO over de volgende aspecten van 

EHBO. 

Hartveilig wonen 
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een hartstilstand kan 
verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens 
redden door deel te nemen. Er hebben zich al duizenden vrijwilligers aangemeld, die binnen 6 minuten kunnen helpen bij 
een reanimatie. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de 
overlevingskans nog groter. 
Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Een AED is een apparaat dat steeds meer gezien wordt in het huidige straatbeeld. Het apparaat meet de hartfunctie en 
kan bij een fibrillerend hart een schok toedienen.  
 
13. Einde 

 
 
 
Namens de Wijkvereniging, 
Koos van der Elst 

 




