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    Wijkvereniging Pijnacker Noord 

 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2017, om 20:00 uur in de Acker. 

 

Aanwezig: Het bestuur: Joop van den Berg, voorzitter; Koos van der Elst, secretaris; Floris Holtkamp (tot 20.30 

uur), penningmeester; Paul Kloosterman, lid en voorzitter werkgroep Verkeer; Arend Kranenburg, lid en 

voorzitter werkgroep Spelen; Bart Ennema, lid en voorzitter werkgroep sociale activiteiten. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: dhr. J. Roos, Ruys de Beerenbroucklaan 5; 

Fam. Hus, Rommesingel 18; mevr. T. Markies, Tilanussingel 33; dhr. J. Mensink, Oudlaan 11; dhr. C.v.d.Mast, 

Nobellaan 60. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is met 40 (van de in 

totaal 282) aanwezige leden niet groot.  Hij heet speciaal welkom mevr. Wardenier-Vleeming van de Brandweer 

die ons zal bijpraten over Brandveilig wonen, de heer Kees Konings van de Gemeente en erelid de heer Henk 

Merkus. 

 

2. Mededelingen 

Helaas moet de voorzitter melden dat de aannemer Verhoef Infra BV, die op dit moment bezig is met de 

renovatie van de Heesterbuurt vanmorgen faillissement heeft aangevraagd. De onderaannemers zijn naar huis 

gestuurd en het eigen personeel is uitgenodigd om vanmiddag op kantoor te komen. Op dit moment is het nog 

niet bekend wat de gevolgen zijn. De gemeente zal alle betrokken bewoners per brief informeren. De aanwezige 

leden spreken hun medeleven met de getroffen werknemers uit en benadrukken dat het contact met de aannemer 

altijd heel positief was en deze er alles aan deed om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Verder meldt de voorzitter dat de traditionele agenda is gewijzigd vanwege het feit dat de penningmeester later 

op de avond nog een andere afspraak heeft en mevrouw Wardenier-Vleeming van de Brandweer heeft verzocht 

om haar presentatie ook voor de pauze te mogen doen. 

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Baten en lasten 2016/Balans per 31 december 2016 en Begroting 2017 

De penningmeester geeft aan de hand van de sheets uitleg en geeft aan dat de financiën van het Repair Café en 

de Buurttuin niet apart zijn verantwoord.  

 

4. Verslag van de Kascommissie 

De kascommissie heeft de stukken bestudeerd en schriftelijk goedgekeurd volgens de regels van de statuten. 

De heren T. Stavenga en W. Teerlink stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering is 

akkoord. Hiermee is het gehele bestuur gedéchargeerd. De aanwezigen danken de penningmeester met applaus. 

De heer Stavenga heeft nog 2 opmerkingen: 1ste hij zou graag qua presentatie de kolommen van de verschillende 

onderdelen graag naast elkaar zien en ten 2de wenst hij de subsidies van het Repair Café en de Buurttuin 

gespecificeerd te zien omdat deze bedragen nu in de algemene reserves zitten en zowel het Repair Café als de 

Buurttuin nu niet weten over welke reserves zij nog beschikken. Dit is een fundamentele fout. De voorzitter 

antwoord hierop dat dit in de eerst volgende bestuursvergadering wordt besproken. De heer H. de Bruin zegt hier 

vervolgens nog over dat ook hij graag ziet dat dit in de stukken wordt verantwoord. De heer H. Merkus sluit zich 

hierbij aan. 

 

5. Benoeming van een nieuw lid van de Kascommissie 

De voorzitter dankt de heer T. Stavenga voor zijn lidmaatschap van de kascommissie nu hij aftredend is. 

Vervolgens doet hij een oproep aan de aanwezige leden om deze nu openstaande plaats in te vullen. Hierop komt 

geen reactie. De secretaris geeft aan dat het lid de heer J. Mensink zich voor vanavond schriftelijk heeft 

afgemeld maar tevens heeft aangegeven dat hij, indien zich in de vergadering geen kandidaat meldt, bereid is het 

lidmaatschap van de Kascommissie op zich te nemen. De voorzitter stelt voor de heer J. Mensink te benoemen 
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en de vergadering stemt met applaus in, zodat de benoeming een feit is. De secretaris zal de heer J. Mensink 

hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Het lid mevrouw W. Lennings-Damsteegt is reserve lid. 

 

6. Presentatie 

Mevrouw Wardenier-Vleeming van de Brandweer Haaglanden geeft aan de hand van haar diapresentatie uitleg 

wat er allemaal in en om het huis kan gebeuren en wat wij er zelf aan kunnen doen om brand e.d. te voorkomen. 

Allereerst geeft zij aan dat de vluchtwegen in ons huis vrij moeten zijn van obstakels en losliggende kleedjes e.d.. 

Ook geeft zij dat rook-, CO- en hittemelders in een woning van essentieel belang zijn omdat wij zonder deze 

hulpmiddelen in onze slaap verrast kunnen worden. Naast deze zelfredzaamheid geeft ze duidelijk aan dat wij bij 

een brand groter dan het formaat voetbal niet zelf moeten proberen dit te blussen maar altijd direct de Brandweer 

te bellen. Verder geeft zij aan dat bij vlam in de pan nooit met de pan mag worden gelopen maar dat de beste 

methode is een branddeken over de pan en daaroverheen de deksel om zo de vlammen te smoren. Bij 

afwezigheid van een branddeken dan direct een goed passende deksel gebruiken. Ook het onderhoud van de 

diverse melders is heel belangrijk. Haar advies is om jaarlijks de batterijen te vervangen om zo te voorkomen dat 

de melder niet goed meer werkt. Ook hebben de melders een levensduur van ongeveer 5 jaar en moeten daarna 

vervangen worden. De heer Ennema bedankt haar met bloemen en een cadeautje voor deze boeiende presentatie 

en de aanwezigen stemmen met applaus in. 

 

7. Pauze  

De voorzitter nodigt een ieder uit voor koffie, thee of een drankje en geeft aan de vergadering om 21.30 uur te 

willen voortzetten.  

 

8. Verslag van de ALV van 23 maart 2016 

Wordt zonder vragen/opmerkingen onder dank aan de secretaris goedgekeurd. 

 

9. Jaarverslag 2016 

De voorzitter loopt het verslag door en geeft de volgende toelichting.  

De contacten met de gemeente zijn goed. De snelheid van de auto’s in de Geleerdenbuurt is nog steeds een grote 

zorg. De door de gemeente geplaatste display in de Pasteurlaan om de snelheid aan te geven en te registreren 

werkt niet. De ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is en de kennis van dit apparaat bezit is helaas ziek. De 

werkzaamheden in de Heesterbuurt zijn ongeveer 3 maanden uit de planning gelopen. Diverse oorzaken liggen 

hieraan ten grondslag. De werkzaamheden in de Ribeslaan duren wel heel erg lang en het vorstverlet van 3 

weken is hiermede de oorzaak van. De Parkbuurt is op het Pinkeltjepark na klaar. Pinkeltje is geen kaboutertje 

maar een klein mannetje. Ter gelegenheid van de afronding van de werkzaamheden van de Parkbuurt is er een 

feest georganiseerd door Arend Kranenburg en Mark d’Ancona. Dit feest was zeer geslaagd met een bezoekers 

aantal van 170. De kosten van dit feest zijn volledig gedragen door Rondom Wonen en de Gemeente. De 

voorbereidingen voor de renovatie van de Bomen- en Berkenbuurt zijn in volle gang. De gemeente heeft 

inmiddels met alle eigenaren in de Berkenbuurt overeenstemming bereikt over de nieuwe erfgrenzen. Sommige 

grenzen moeten nog wel via de notaris bekrachtigd worden. De Pijnackerse Wielerronde die jaarlijks wordt 

georganiseerd en in Noord wordt gehouden, zal de komende 3 jaar moeten uitwijken naar een ander parcours in 

Pijnacker i.v.m. de renovatie werkzaamheden aan o.a. de Acacialaan. Of de wielerronde daarna terugkeert is nog 

de vraag omdat het wielercomité een probleem heeft met de reeds aangelegde 30KM drempels. De 

wijkontsluitingsweg is klaar vanaf de rotonde Noordweg / Nobellaan tot aan de Kuyperlaan. Het gedeelte van de 

wijkontsluitingsweg tussen de Goudenregensingel en de Oostlaan zal als laatste van de totale renovatie van de 

wijk Noord ter hand worden genomen omdat hier veel zwaar verkeer tijdens de renovatie overheen komt. 

Het Repair Café gaat steeds beter lopen met een heel enthousiast team. Het op- en inrichten van de buurttuin is 

met een enthousiaste groep van  ± 15 personen dit voorjaar weer prima in orde gebracht nadat de gemeente 

behulpzaam is geweest met het aanbrengen van een nieuwe vruchtbare laag aarde. De officiële opening van de 

Buurttuin staat gepland voor 13 mei a.s.. N.a.v. een vraag uit de zaal wordt gemeld dat het speellint aan de 

Acacialaan langs de bomen gaat lopen. De bomen blijven staan en er moet hier heel omzichtig worden 

omgesprongen met het wortelgestel. De naam “Speellint” is een hele leuke naam voor deze activiteit.  

De heer Henk Merkus merkt op dat de bestrating voor de winkels aan de Meidoornlaan er schitterend uitziet.  

De heer Jan Wennekes merkt op dat er veel bewoners in Noord nu rond de 80 jaar zijn en graag hun woning 

willen verkopen om naar een appartement te gaan in deze wijk. Helaas is de aanbod van appartementen heel 

gering. De voorzitter antwoord hierop dat het hem bekend is dat de IKS, als eigenaar van De Schakelaar en het 

Helmhuis, in overleg is met de gemeente om de Stanislas I locatie te kopen voor de bouw van appartementen 

voor senioren. Verder merkt hij op dat naar onze mening de Acaciahof te veel verjongt.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

10. Benoeming bestuursleden 

De voorzitter deelt mee dat de bestuurders Paul Kloosterman en Arend Kranenburg terugtreden. De voorzitter 

richt nu het woord tot Paul en memoreert dat Paul in de bestuursvergadering van 16-10-2007 als gast aanwezig is. 
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In de bestuursvergadering van 18-03-2008 stelt hij zich beschikbaar voor een algemene bestuursfunctie. In geen 

enkel verslag van een ALV wordt hij genoemd als een te benoemen bestuurslid. Bij de KvK is hij op 1-1-2008 

ingeschreven. Vanaf het begin heeft hij zich ingezet voor de wijkontsluitingsweg om van deze racebaan een 

normale weg te maken. De vraag was wat kunnen we doen om de snelheid van de auto’s te beperken. Kunnen 

we slingers maken of drempels of versmallingen enz.. Toen diende de komst van Lidl zich aan en de vraag was 

wat te doen met het parkeren. Na nog al wat geharrewar is er een extern deskundige ingehuurd en met zijn 

ontwerp is uiteindelijk aan de slag gegaan. Van de renovatie van de Geleerdenbuurt hebben wij veel geleerd. 

Eerst was ons standpunt wij praten alleen mee over het plan en is het plan voor de buurt klaar dan is de realisatie  

weer een taak van de gemeente. Paul heeft zich bij de Staatsliedenbuurt heel erg ingezet om naast het plan ook 

de renovatiewerkzaamheden te begeleiden. Vermeldenswaardig is het regelen van het Wijktoezicht dat is 

opgericht in een vergadering bij Tout Le Monde. De voorzitter dankt hem voor al zijn werkzaamheden en roemt 

zijn betrokkenheid. Hij krijgt als dank een fles wijn plus cadeaubonnen van de vereniging en zijn collega’s en 

natuurlijk voor zijn echtgenote Joke een bos bloemen ter compensatie voor alle uren die hij niet thuis was. Paul 

dankt de voorzitter voor zijn woorden.  

Nu richt de voorzitter het woord tot Arend Kranenburg die vanaf 2007 was betrokken bij de werkgroep Spelen. 

Hij is op 18 maart 2013 door de ALV in het bestuur benoemt. De speelplekken aan de Vlierlaan en de 

Goudenregensingel zijn met zijn toedoen tot stand gekomen en daarvan heeft hij ook de openingen verzorgd. Het 

speellint aan de Acacialaan is door zijn samenspraak met de scholen op tekening gezet. Het afsluitingsfeest van 

de Parkbuurt heeft hij samen met Mark d’Ancona tot groot festijn weten te maken. Hij krijgt als dank een aantal 

verschillende bieren plus cadeaubonnen van de vereniging en zijn collega’s. ook krijgt hij bloemen voor zijn 

ouders. 

De voorzitter stelt nu de benoeming van Petra Graafland aan de orde. Hij heeft heel veel bij haar gezeurd om 

haar in het bestuur te krijgen. Uiteindelijk heeft Petra gelukkig JA gezegd. Zij krijgt nu het woord en geeft een 

presentatie van zichzelf. Ze woont aan de rand van Noord tegen het Balijbos en ziet aan de overzijde van het 

water de schapen met lammetjes. Ze vindt de wijk al heel erg opgeknapt en wil zich graag inzetten om op het 

sociale vlak veel voor de wijk te kunnen doen. De buurttuin valt nu geheel onder haar. De voorzitter vraagt of de 

aanwezigen haar komst in het bestuur met applaus willen bekrachtigen, hetgeen de aanwezigen ook van harte 

doen en daarmee is zij lid van het bestuur. 

 

11.  Rondvraag 

- De heer Vollebregt van de Schoutenlaan 12 memoreert dat er heel erg veel zwerfafval op de punt van 

het grasveld tegen het fietspad ligt. Desgevraagd aan gemeentemedewerkers gaven zij aan dat het lastig 

is om op die punt met zware voertuigen te komen om het op te ruimen. Hij stelt voor om hier een paal te 

plaatsen met klikobak. Wij nemen dit mee naar de gemeente. 

- Op de opmerking van Henk Merkus dat hij een brief van Dunea heeft gekregen dat zij willen beginnen 

zonder planning, antwoord de voorzitter dat de definitieve planning nog niet bekend is omdat de 

detaillering nog moet komen. Eerst komen de hoofdleidingen en daarna de huisaansluitingen. 

 

12.   Sluiting 

De voorzitter sluit omstreeks 22.20 uur de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje. 

 

 

 

 

Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, 

Koos van der Elst 

secretaris 

 


