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Jaarverslag 2021 ALV 2022 

Dit jaarverslag staat weer in het teken van corona. 

De ALV 2021 is digitaal gehouden. De agenda en stukken zijn per mail naar de leden gestuurd. Het 

jaarverslag 2021 bestaat uit besproken onderwerpen. 

Op de ALV van 2021 is geen reactie gekomen. 
 

Ook dit jaar heeft het bestuur besloten de ALV 2022 nog digitaal te houden. Het bestuur vindt het nog 

niet verantwoord om met veel mensen in een afgesloten ruimte bijeen te komen. Corona is nog niet 

weg. De stukken zullen evenals vorig jaar per mail naar de leden worden gestuurd. 
 

Het jaarverslag begint per 1-1-2021 en eindigt 31-12-2021. 
 

Onderwerpen dit dat jaar aan de orde zijn gekomen: 
 

Vergaderingen 

Januari, februari, maart en april hebben we digitaal vergaderd in verband met de maatregelen die waren 

genomen vanwege Corona. Daarna hebben we nog 6 x fysiek vergaderd. 

Aantal leden is vrij stabiel gebleven: 244. 
 

Casa Vita 

Op het braakliggend terrein waar vroeger de Fatima Mavo en een gymzaal stonden wordt een complex 

appartementen gebouwd. Het ontwerpen en uitvoeren van het project is gegund aan Blauwhoed uit 

Rotterdam. Een prachtig in hout opgetrokken complex met een grote variëteit aan appartementen. Van 

sociale huur tot en met penthouses en alles daartussenin. Er is veel belangstelling voor en Blauwhoed 

houdt regelmatig bijeenkomsten om voorlichting te geven over de bouw en informatie over de 

voortgang. Realisatie zal nog even op zich doen wachten en wij zijn erg benieuwd naar het resultaat. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/projecten/meidoornlaan-stanislaslocatie/ 

of op: 

www.wonenincasavita.nl 
 

IKC 

Een ander project wat in onze wijk op de planning staat is het ontwikkelen van een Integraal Kind 

Centrum op de plaats van de basisschool de Schatkaart aan de Groen van Prinsterenlaan. 

Het ontwerp is al klaar en als alle procedures zijn doorlopen kan er met de uitvoering worden begonnen. 

De tijdelijke verhuizing van de Schatkaart naar de Sportlaan staat in juni 2022 gepland en daarna kan er 

met de sloop van de oude school worden begonnen. Het zal nog even duren voordat het project is 

afgerond. Wij hebben als bestuur nauw contact met de gemeente en houden diverse ontwikkelingen in 

de gaten opdat het een mooi aanzicht in de wijk is en er een veilige verkeersafwikkeling wordt 

gerealiseerd. U kunt op de hoogte blijven door te kijken op de volgende link van de website van de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/projecten/ikc-schatkaart-en-ikc-

casaschool/ 
 

Verkeersplan Geleerdenbuurt. 

In mei 2021 hebben we met een afvaardiging van de geleerdenbuurt bij elkaar gezeten om de klachten 

van de inwoners van de geleerdenbuurt te bespreken. Eén en ander heeft geresulteerd dat inmiddels 

bloembakken zijn geplaatst door de gemeente en bewoners om de snelheid van het autoverkeer te 

temperen naar 15 km/u. Het bestuur van de wijkvereniging heeft € 500,- beschikbaar gesteld voor de 

plantjes in de bloembakken.  

 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/projecten/meidoornlaan-stanislaslocatie/
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Vijverplan Noord 

Een aantal bewoners van de van Houtenlaan kijken op de vijver in Noord. Daar zouden ze graag wat 

meer reuring willen zien door vogels. Om dat te realiseren is er een plan opgesteld om de oevers 

geleidelijk in het water te laten overgaan en een tweetal eilandjes in de vijver te realiseren. Een en ander  

kost geld en in overleg met de gemeente en Delfland en een bijdrage van de wijkvereniging kan dit 

misschien in 2022 gerealiseerd worden. 
 

Faunawandeling 

Bart Ennema heeft een wandeling door de wijk gemaakt waarbij er op verschillende plekken informatie 

over de aanwezige fauna wordt gegeven. Het zijn mooie borden, gemaakt door Martine de Soëf en 

Sabine Verduyckt, waar een QR-code op staat die verwijst naar de website van de wijkvereniging met de 

nodige informatie over de fauna. Het geheel is bijna af en zal in 2022 operationeel zijn. 
 

Fietsenplan 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een bureau opdracht gegeven een fietsenplan 2030 voor 

Pijnacker-Nootdorp te maken. Daar hebben alle wijkverenigingen inspraak in gehad. Uiteindelijk is er een 

ambitieus plan gepresenteerd. Het plan is in te zien op de site van de gemeente Pijnacker: 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/verkeer-vervoer-parkeren/fietsplan-pijnacker-

nootdorp/35427 
 

Verduurzaming flats 

In 2021 is de woningbouwvereniging Rondom Wonen begonnen met een pilot om flats duurzamer te 

maken. De bedoeling is van energielabel D naar energielabel A te komen. Daartoe hebben ze de flat aan 

de Visserlaan als voorbeeld genomen. In 2022 zal er een evaluatie plaats vinden en als dat positief uit 

valt zullen meerdere flats worden aangepakt. Meer informatie kunt vinden op de website van Rondom 

Wonen: https://rondomwonen.nl/project-de-visserlaan/ 
 

Nieuwsbrief 

In april 2021 is de laatste nieuwsbrief gepubliceerd. U kunt die vinden op de website van de 

wijkvereniging: https://www.pijnacker-noord.nl/nieuwsbrieven/ 
 

Repaircafe 

Het Repaircafé is een eigen weg gegaan. Ze zijn losgekoppeld van de wijkvereniging en vormen nu een 

eigen stichting. Zie https://repaircafepijnacker.nl/nieuwe-website/ 
 

Vernieuwde website 

Onze webmaster heeft in 2021 een gehele nieuwe website opgezet. Hier kunt u zoveel mogelijk 

informatie vinden. Deze site is niet alleen voor het bestuur maar ook voor de bewoners. Heeft u iets 

interessants te melden dat u wilt delen met de buitenwacht, stuur dan via de website een berichtje naar 

de secretaris: https://www.pijnacker-noord.nl/contact-formulier/   

of  

secretaris@pijnacker-noord.nl 
 

Verhuizing bestuurslid 

In december 2021 is ons zeer gewaardeerd bestuurslid Suzan Vermeer verhuisd naar Voorthuizen in 

Gelderland. Derhalve zijn we op zoek naar een vervanger(ster). 
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Pinkeltje gerealiseerd 

Tijdens Verbeelding heeft een houtkunstenaar een kabouter uit een boomstam gezaagd. Dit is Pinkeltje 

geworden. Vroeger stond op die plek (Thorbeckelaan-Troelstralaan) een kleuterschool Pinkeltje geheten.  

Na de sloop ervan heet deze plek Het Pinkeltjespark. In 2022 zal er informatie te vinden zijn op een bord 

via een QR-code. 
 

Ledenbijeenkomst november 2021 

In november 2021 hebben we een ledenbijeenkomst gehouden. Eindelijk mochten we na de 

coronamaatregelen weer bijeenkomen. Deze avond was een informatieve avond waar ook oud 

bestuursleden in het zonnetje werden gezet, Joop Roos (erelid), Koos van der Elst en Suzan Vermeer. 

Tevens een lezing van Aad Tas van Historisch Genootschap over ontwikkeling Noordweg en een 

loopquiz over Pijnacker afgewisseld met pianomuziek door Nico Graafland. 
 

AED 

In de wijk hangen te weinig AED’s. We willen in 2022 daar meer aandacht aan besteden en proberen 

een goede verdeling in de wijk te maken opdat er bij nood altijd een AED in de buurt is. 
 

Mijnbouwvergunning 

De wijkvereniging Delfgauw heeft zich verdiept in de mijnbouwvergunning die per 1-1-2022 verplicht is 

voor de bedrijven die aardwarmte aanbieden. Zij pompen heet water op en stoppen het afgekoelde 

water weer terug in de grond. Voordat een vergunning wordt gegeven kan er een zienswijze worden 

ingediend die ervoor zorgt dat dit op een juiste wijze gebeurt en de risico’s afdekt. Gezien het feit dat 

deze activiteiten in de bodem onder Delfgauw gebeuren, hebben zij een zienswijze ingediend om 

toekomstige calamiteiten af te dekken. Wij hebben als bestuur van de wijkvereniging Pijnacker-Noord 

deze zienswijze medeondertekend, omdat onze wijk er nauw bij betrokken is. Onder andere maken de 

flats gebruik van deze aardwarmte. 

 

Namens het bestuur van Wijkvereniging Pijnacker-Noord, 

Dick Grootenboer, 

secretaris 

 


