
www.pijnacker-noord.nl 

 

 

 

           Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 

Pijnacker, februari 2018 

 

Geacht lid, 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 5 maart 2018 in                                  

De Acker (Park Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur. 

 

AGENDA 

 

1. Opening. 

 

2. Mededelingen. 

 

3. Vaststellen agenda. 

 

4. Verslag van de ALV van 27 maart 2017 (bijlage 1). 

 

5. Jaarverslag 2017 (bijlage 2). 

 

6. Baten en lasten 2017/Balans per 31 december 2017 en Begroting 2018 (bijlage 3). 

 

7. Kascommissie. 

 

8. Nieuw lid kascommissie in de plaats van Willem Teerling. Aanmelden via de secretaris. 

 

9. Bestuurssamenstelling: 

Floris Holtkamp is teruggetreden als lid van het bestuur in zijn functie van penningmeester. 

Voorstel tot benoeming van Leo van Iersel als lid van het bestuur in de functie van penningmeester.. 

 

10. Rondvraag. 

 

11. Pauze (± 21.00 uur). 

 

12. Michel Barendse stadsecoloog  

 

Sinds 2008 is Michel stadsecoloog van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na zijn studie aan de universiteit van Leiden is 

hij werkzaam geweest als docent aan de Hogeschool INHOLLAND. Maar sinds januari 2008 is hij dus werkzaam voor 

onze gemeente. Hij is een periode lang voorzitter geweest van de Vereniging voor Natuur en Milieubescherming, 

bestuurslid van diverse sportieve verenigingen geweest en zet zich al jaren in voor het beschermen van de weidevogels in 

onze buurt.Michel heeft zijn jongere jaren bij ons in Noord doorgebracht. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering wil Michel ons duidelijk maken welke keuzes de gemeente gemaakt heeft om 

ervoor te zorgen dat de natuur terug komt in de bebouwde kom. Door middel van het plan met de naam "Natuur op de 

Kaart", moeten er voorwaarden geschapen worden waaronder de Natuur, vanuit de hierin opgezette zgn. 

verbindingszones, in onze directe leefomgeving een plaats krijgt. Hierbij denkt Michel niet alleen aan het groengebied 

van de gemeente, maar zeker ook aan de kleine achtertuin van de woningen in Noord. Wie vindt het immers niet leuk als 

er een egel door zijn tuin scharrelt? Hij zal ingaan op verschillende onderwerpen waar in de afgelopen tijd vragen over 

zijn gerezen. Denk daarbij aan de boomstobben bij de nieuwe waterplas aan de Groen van Prinstererlaan en de vele ruig 

gras gebieden, de natuurlijke oevers en de wildpassages. Gaat de Natuur in uw omgeving u aan het hart? Dan is deze 

inleiding zeker de moeite van een bezoek aan de ALV waard. 

 

13. Sluiting 

 
 

Namens het bestuur van de Wijkvereniging, 

Koos van der Elst, secretaris 


