
Wij	adviseren	u	deze	nieuwsbrief	te	bewaren,	zodat	u	nog	eens	

iets	kunt	teruglezen.	Mocht	u	vragen	hebben,	dan	beschikt	u	

altijd	over	de	juiste	contactpersonen	en	telefoonnummers.

Staatsliedenbuurt
Informatie over het werk in uw buurt • april	2012	–	april	2014

De renovatie van de Staatsliedenbuurt 

is in april 2012 van start gegaan. Tijdens 

de informatiebijeenkomst op 19 maart 

in De Acker is de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de bewoners toe-

gelicht en was er volop gelegenheid om 

vragen te stellen aan de projectleiders 

van de gemeente en de nutsbedrijven. 

Voor alle duidelijkheid en voor al die 

bewoners die er 19 maart niet bij konden 

zijn, vatten we de belangrijkste zaken 

nog eens samen in deze nieuwsbrief.

De werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt 
bestaan uit het herinrichten van het volledige 
openbare gebied, dus alle straten, pleinen, 
speeltuinen, plantsoenen en oevers.

Bovendien wordt de riolering vervangen, vindt ophoging 

plaats en wordt drainage aangelegd. Ook worden nuts-

kabels en -leidingen vervangen. 

In principe begint de gemeente met de aanleg van het 

nieuwe riool en de drainage. Aansluitend gaan de nuts-

bedrijven aan de slag met het vervangen of verleggen van 

kabels en leidingen. En tot slot zorgt de gemeentelijke 

De werkzaamheden

In januari 2011 is het ontwerp voor 

de Staatsliedenbuurt vastgesteld. 

Maar omdat ook onze gemeente op 

de kleintjes moet letten heeft de 

gemeenteraad onlangs besloten voor 

het gebruik van betonstenen in plaats 

van gebakken straatstenen. Gekozen 

is nu voor zwarte en kleurvaste 

betonstraatstenen in de rijbanen. 

Voor de pleintjes en deels bij de fl ats 

worden wel gebakken straatstenen 

gebruikt. De betonstraatstenen die 

nu in de wijk liggen worden, volgens 

afspraak, voor een deel hergebruikt, 

vooral in de parkeervakken.

Om de buurt zo groen mogelijk te 

houden komt de bestrating, die was 

bedacht rond een aantal groenvakken 

te vervallen. Het defi nitieve ontwerp 

van de inrichting van uw buurt vindt 

u op www.pijnacker-nootdorp.nl in 

het dossier Pijnacker Noord.	 .
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Op de nieuwe verhardingen 
is noodgedwongen bezuinigd. 
Maar er is minder verlies van 
groen dan was bedacht.

Wijzigingen ontwerp

aannemer voor het ophogen en het aanbrengen van 

nieuwe bestratingen, groen en speelplekken. De straten 

kunnen hierbij wel een half jaar open liggen. Bij de fl ats 

zijn minder werkzaamheden van nutsbedrijven aan de 

orde. Daar liggen de straten korter open. Alles bij elkaar 

duren de werkzaamheden in uw buurt zo’n twee jaar.		.



Ophoging  
De Staatsliedenbuurt wordt teruggebracht naar 
het oorspronkelijke aanlegniveau. De gemeente 
zorgt voor de ophoging van het openbaar gebied 
en u zorgt voor uw voortuin.

De brandgang of poort tussen de 

achtertuinen van woningen is in veel 

gevallen ook verzakt. Het ophogen 

hiervan moeten de aangrenzende 

bewoners zelf regelen en (laten) uit-

voeren. U kunt dit nu al doen, of 

wachten tot er gewerkt wordt in uw 

straat. De gemeente legt het riool aan 

tot de ingang van de brandgangen. 

Bewoners kunnen daar hun afvoer 

op aansluiten. Zo mogelijk stelt de 

gemeente straatkolken beschikbaar 

(zie foto hiernaast) die elders vrij-

komen in het werk. Als u start met 

het ophogen of vragen heeft, neem 

dan contact op met de opzichter van 

de gemeente of meldt dit even via het 

meldpunt wijkbeheer. 

Zoals reeds gezegd; de bewoners in 

Pijnacker Noord zijn zelf verantwoorde-

lijk voor het ophogen en herbestraten 

van de brandgangen. De wijkvereni-

ging heeft daartoe een drietal bedrij-

ven benaderd voor het maken van 

offertes/prijslijsten per brandgang. 

Het ophogen van het openbaar gebied is en blijft maat-

werk. Niet overal kan de grond worden opgehoogd tot het 

oorspronkelijke niveau, want ook de niet gefundeerde 

garageblokken  zijn verzakt. Daarom wordt hier opgehoogd 

tot de hoogte van de drempels, zodat u geen probleem 

hebt bij het in- en uitrijden. De straten worden zodanig 

aangelegd dat deze afl open naar het midden, in plaats van 

naar de zijkanten. 

Wat de gevolgen van de ophoging zijn voor úw voortuin 

is voor iedereen verschillend. U dient zelf beplanting en 

verhardingen te verwijderen. Bij een geringe tot geen 

Brandgangen  
De brandgangen zijn particulier eigendom waarvoor 
de eigenaren dus zelf verantwoordelijk zijn.

dwarsprofiel straat

ophoging, straat de gemeentelijke aannemer het eerste 

stukje van uw tuinpad (tot circa 1 meter) weer netjes aan. 

Bij grotere ophogingen stelt de gemeente grond en/of zand 

beschikbaar voor het ophogen van uw tuin. 

De gemeentelijke aannemer inventariseert hoeveel grond 

en zand u wenst en levert dat aan, uitgevlakt in uw tuin. 

Daarna kunt u zelf uw tuin weer inrichten.	 	 						.

In de Geleerdenbuurt zijn deze offer-

tes aangeboden aan de bewoners. 

Ook hiervan kan in de Staatslieden-

buurt gebruik worden gemaakt. 

Er zijn in de Staatsliedenbuurt voor 

diverse straten reeds coördinatoren 

opgestaan om het aanpassen van de 

brandgangen in zo goed mogelijke 

banen te leiden.

Voor informatie kunt u, via e-mail, 

contact opnemen met de wijkvereni-

ging.  Het e-mail adres hiervoor is:   

staatsliedenbuurt@pijnacker-noord.nl		.
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In verband met het begin van het broedseizoen zijn 

inmiddels de nodige bomen gekapt in de Staatslieden-

buurt. Daar waar het straatwerk is afgerond wordt in het 

eerstvolgende najaar - het meest gunstige jaargetijde - 

de nieuwe beplanting aangebracht.

U heeft als bewoner de taak om de planten, bomen en 

bestrating op tijd te verwijderen uit uw voortuin. Of de 

hele tuin of slechts een deel leeggehaald moet worden, is 

afhankelijk van hoeveel ruimte de nutsbedrijven nodig 

hebben en van de ophoging van de openbare ruimte. Voor 

een aanduiding van de ophoging van de straat langs uw 

voortuin kunt u het ontwerp raadplegen op de website. 

Bewoners krijgen nog informatie over hoeveel ruimte de 

nutsbedrijven nodig hebben.

Het is mogelijk om van de gemeente een ligusterhaag 

te krijgen op de grens met het openbaar gebied. Tijdens 

de werkzaamheden inventariseert de aannemer wie een 

dergelijke haag wenst. Wij adviseren u dit met uw buren 

af te stemmen. Als u allen hetzelfde kiest, is het resultaat 

Grondwater op peil
De overlast van grondwater, met name in de kruipruimten, 
wordt aangepakt door het aanleggen van drainage.

De gemeente verwijdert, daar waar nodig,

bomen en struiken in het openbare 

gebied. Na afronding van de werkzaam-

heden wordt weer nieuw groen aange-

plant. U bent zelf verantwoordelijk voor 

de bomen en planten in uw voortuin.

Bomen en 
beplanting

De problemen met grondwater ontstaan 

door de slecht waterdoorlatende klei-

bodem. Daardoor duurt het lang totdat 

het water uiteindelijk afgevoerd is naar de 

grote watergangen zoals sloten. Hoe groter 

de afstand naar de watergang, hoe langer 

het duurt voordat het water daar is en het 

grondwaterpeil zakt.

Door het aanleggen van een drainage-

systeem (zie het als een rioolbuis met 

gaatjes) wordt het grondwater sneller 

afgevoerd. De sloot wordt eigenlijk 

ondergronds in de straat gebracht. 

En bij periodes van droogte werkt het 

omgekeerd. Via de drainage loopt water 

uit de sloot terug naar de omgeving. De 

grondwaterstand zal zodoende minder 

schommelen. Goed voor de beplanting én 

goed voor uw kruipruimte. 

Huiseigenaren zijn en blijven overigens zelf 

verantwoordelijk voor de kruipruimten. 

Ook kruipruimten kunnen verzakken, 

en het is wel van belang deze op de juiste 

hoogte te hebben.																																																.

wel zo mooi. De haagplantjes worden dan besteld en in het 

eerstvolgende najaar in uw tuin geplant. Wel moet u de 

betreffende strook tuin vrijhouden voor de aanplant. 

Over de bestemming van het snippergroen in de 

Staatsliedenbuurt is nog geen overeenstemming bereikt 

met de wijkvereniging. De huiseigenaren die hiervoor in 

aanmerking komen, worden nog hierover geïnformeerd.	.
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De nutsbedrijven zijn zelf opdracht-

gever en ook zelf verantwoordelijk 

voor de uitvoering en communicatie. 

Uiteraard wordt er wel regelmatig 

overleg gevoerd met de gemeente.

Hoofdwaterleidingen 

Dunea vervangt alle hoofdwater-

leidingen en huisaansluitingen, ook 

in de voortuinen tot in de meterkast. 

Soms worden eerst noodleidingen 

aangelegd die de watervoorziening 

tijdelijk overnemen. Zodra de nieuwe 

hoofdleiding uitvoerig is getest en 

gecontroleerd, worden de gebruikers 

hierop aangesloten en kunnen de 

noodleidingen weer weg.

Gasleidingen

Stedin heeft besloten alle gasleidin-

gen van asbestcement te vervangen, 

uiteraard volgens de standaard richt-

lijnen, en verlegt elektrakabels daar 

waar nodig. Alle gasleidingen en elek-

trakabels worden uit de voortuinen 

verwijderd en in het openbare gebied 

gelegd. De huisaansluitingen van 

gas worden vervangen tot in de 

meterkast. Incidenteel kan het voor-

komen dat de elektra-aansluiting 

wordt vervangen.

Dunea en Stedin laten het werk uit-

voeren door dezelfde aannemer, 

Visser & Smit Hanab, zodat de werk-

zaamheden zo goed mogelijk op 

elkaar afgestemd kunnen worden. 

Zie ook de uitleg op pagina 8-9.

Kabelnetwerk

KPN en de Stichting Kabeltelevisie 

Pijnacker (SKP) hoeven geen werk-

zaamheden uit te voeren aan het 

bestaande netwerk. Wel treft SKP 

al voorbereidingen met het oog op 

de digitale toekomst. Dit houdt in 

dat zij in alle straten waar gewerkt 

wordt, glasvezelbuizen gaat leggen. 

De enige route/locatie waar niet wordt 

gegraven, is aan het nieuwe fi etspad 

Hoofdroute voor riool, kabels en leidingen is de Thorbecke-

laan. Zowel gemeente als nutsbedrijven zijn hier begonnen 

met het aanleggen van de nieuwe hoofdkabels en -leidingen, 

waarna de ‘stempels' daarop aangesloten kunnen worden.

De renovatie wordt in een bepaalde volgorde uitgevoerd, 

zoals u kunt zien in de planning. Per stempel wordt eerst 

de riolering vervangen, dan gaan de nutsbedrijven aan de 

slag en tot slot volgt de bestrating en inrichting van het 

openbaar gebied. 

De speelvoorzieningen worden ‘tussen de bedrijven door’ 

aangepakt en zullen zoveel mogelijk beschikbaar zijn 

tijdens de schoolvakanties. Een streven dat in de Geleerden-

buurt goed is gelukt. 

Overige beschikbare gronden, zoals de braakliggende 

locaties van Rondom Wonen, worden tijdelijk gebruikt 

als parkeerterrein voor bewoners en/of voor opslag van 

materialen. Op de voormalige Stanislaslocatie op de hoek 

van de Meidoornlaan en de Groen van Prinstererlaan 

komt een gronddepot.                                                       .

Kabels en leidingen
De nutsbedrijven maken gebruik van de situatie en liften mee met 
de werkzaamheden van de gemeente. Nieuw aangelegde straten en 
pleinen hoeven dan later niet opnieuw opengebroken te worden. 

overzicht ‘stempels’

De Staatsliedenbuurt gaat niet in één keer op de 
schop, maar is onderverdeeld in ‘stempels’ waar 
achtereenvolgend wordt gewerkt. 

Uitvoering in stempels

langs de RandstadRail. Wanneer 

over enige jaren het hele netwerk 

ligt, wordt de glasvezel door de 

buizen geblazen. De werkzaamheden 

voor SKP worden uitgevoerd door 

aannemersbedrijf Van den Berg.

De gemeente laat het werk uitvoeren 

door aannemersbedrijf Verhoef Infra.

Al met al zijn er dus drie aannemers 

aan het werk in uw buurt.   .
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Werkgroep renovatie Staatsliedenbuurt
Deze werkgroep heeft tot doel ervoor te zorgen dat u 
gedurende de renovatie weet waar u aan toe bent.

De ervaringen in de Geleerdenbuurt 

hebben de wijkvereniging doen 

besluiten om een werkgroepje renova-

tie Staatsliedenbuurt in het leven 

te roepen.

Algemene informatie en de informa-

tie voor de komende periode kunt u 

vinden in deze buurtnieuwbrief en op 

de website van de wijkverening en de 

gemeente. 

Gedurende de looptijd van de renova-

tie wordt elke drie maanden ook een 

buurtnieuwsbrief verspreid. 

Op dit moment wordt hard gewerkt 

aan een lijst met veel gestelde vragen 

en antwoorden. Ook deze lijst vindt 

u op beide websites. Dus als u vragen 

heeft, raadpleeg dan alstublieft eerst 

even deze vragenlijst voordat u de 

vraag stelt aan één van de betrokken 

aannemers.                                           .

Ook al stemmen de aannemers de werkzaamheden nog 

zo goed op elkaar af, ze voorkomen daarmee nog niet dat 

delen van een straat verschillende keren open en dicht 

moeten. Dit lijkt ineffi ciënt te zijn, maar toch is dit soms 

noodzakelijk.

Soms zit het werk gewoon tegen. Er gaat een machine 

kapot, het regent te hard of een levering wordt niet op tijd 

gedaan. En soms wordt de vertraging veroorzaakt door 

bewoners zelf. Als u bijvoorbeeld niet thuis bent op de 

dag dat er volgens afspraak bij u aan huis gewerkt moet 

worden, loopt de planning uit en daarmee schuiven vaak 

ook andere werkzaamheden door. 

De aannemers proberen op al deze zaken zo goed mogelijk 

in te spelen. De ene keer door toch maar die straat weer 

dicht te gooien zodat de bewoners hun woning weer 

kunnen bereiken, de andere keer is het puur en alleen voor 

de veiligheid. Bepaalde leidingen kun je nu eenmaal niet 

open en bloot laten liggen vanwege gevaar, bevriezing of 

beschadiging.                                                                              .

Overlast is niet 
te vermijden

We kunnen er niet omheen, de renovatie 

brengt overlast met zich mee. Zo zal de 

straat voor uw deur circa een half jaar 

open liggen.

Indien	u	op	de	afgesproken	dag	
niet	thuis	kunt	zijn,	dan	dient	u	zelf	
voor	vervanging	te	zorgen.

bewaarexemplaarbewaarexemplaarbewaarexemplaar
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In de Geleerdenbuurt is gebleken dat een gezamenlijke 

bewonersactie goed werkt en de saamhorigheid bevordert. 

Een goed voorbeeld is het samen ruimen van de voor-

tuinen in een straat. De gemeente heeft deze gezamenlijke 

actie in de Nansenlaan destijds beloond met het gratis 

afvoeren van de grote hoeveelheid groenafval.

Ook bij het ophogen van de brandgang tussen de Vuurdoorn-

laan en de Ribeslaan is door de bewoners goed samen-

gewerkt, zoals u ziet op de foto. De gemeente heeft straat-

kolken geleverd en de brandgang vervolgens aangesloten 

op het nieuwe riool.

      

Ga met elkaar aan de slag, iedereen heeft zijn of haar 

eigen kwaliteiten die hierbij ingezet kunnen worden. 

De gemeente werkt en denkt graag met u mee.                .

Tijdens de werkzaamheden in uw straat en directe woon-

omgeving zorgen de aannemers er voor dat het naar om-

standigheden opgeruimd, bereikbaar en beloopbaar is. 

Voor mindervaliden streven we naar maatwerk, neem hier-

voor gerust contact op met de opzichter van de gemeente. 

Bereikbaarheid 
en veiligheid

Samen met 
de buren

De werkzaamheden in de buurt blijken 

de sociale contacten te versterken.

De bereikbaarheid van uw woning zal 

vanzelfsprekend minder zijn door de 

werkzaamheden. Het is wat improviseren 

maar de situatie voldoet altijd aan de 

veiligheids- en bereikbaarheidseisen.

Het huisvuil zal ook niet altijd op de vaste plek aan-

geboden kunnen worden. De aannemer zorgt voor een 

alternatieve locatie die wel bereikbaar is voor de wagens 

van Avalex. Zo nodig helpen de mannen u een handje. 

Hulpdiensten

Ook al is de bereikbaarheid enige tijd minder, het mag 

nooit onveilig zijn. De hulpdiensten zoals brandweer en 

ambulance moeten altijd binnen de wettelijk vastgestelde 

tijden uw woning kunnen bereiken. De gemeentelijke

opzichter houdt dit scherp in de gaten. Bovendien wordt 

de situatie regelmatig gecontroleerd en getoetst door de 

brandweer.                                                                                 .
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Samen sterk

Op de site staat -onder dossiers- een notitie ‘Sociale Cohesie 

en Burgerparticipatie in Pijnacker Noord’. Hierover horen 

we graag uw ideeën en we hopen enkele mensen te vinden 

die samen met het bestuur willen werken aan de realisatie 

hiervan.            .

De Wijkvereniging Pijnacker 
Noord maakt zich sterk om 
de belangen van alle inwoners 
in de wijk te behartigen op 
het gebied van leefbaarheid 
en kwaliteit van de woon-
omgeving. 

Het opknappen van de wijk vindt 

plaats in coproductie met de gemeente. 

Het bestuur heeft daarom regelmatig 

overleg met de gemeente in verschil-

lende verbanden. Zij zet zich in om 

bewoners maximale inbreng te 

geven bij het opknappen van de wijk. 

Om dit te kunnen bereiken, wil de 

wijkvereniging de communicatie met 

en tussen de bewoners van de wijk 

daarop toespitsen, o.a. met informatie-

avonden, brieven en inzet van de 

werkgroep renovatie Staatslieden-

buurt. En natuurlijk is de website 

daarbij een belangrijk instrument. 

Op de site vindt u - onder dossiers - 

ook vele documenten en ontwerpen 

over uw buurt en de wijk.                 .

Bewoners	worden	dringend	verzocht	
om	kinderen	niet	in	het	werkgebied	
te	laten	spelen!

Samen wonen, samen leven
De wijkvereniging besteedt veel aandacht aan de sociale aspecten 
van het leven in de wijk Pijnacker Noord. 

Wat doet de wijkvereniging voor u?

Wij rekenen op u! 

Bewoners kunnen veel invloed uitoefenen op de plannen 

voor verbetering van de wijk. De wijkvereniging maakt 

zich daar ook sterk voor. In de Geleerdenbuurt kunt u het 

eerste resultaat al zien. 

Samen sterk

Hoe meer leden, hoe krachtiger. De wijkvereniging 

vertegenwoordigt graag alle bewoners. Met uw lidmaat-

schap staat de wijkvereniging nog sterker om ook uw 

belangen te behartigen. U kunt zich opgeven via de 

contactpagina van www.pijnacker-noord.nl. .

Uw mening telt bij het realiseren van 
een mooie wijk! 
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De brieven die u in maart hebt ontvangen van Stedin en Dunea 
hebben we hier nog eens afgebeeld. Ze bevatten belangrijke infor-
matie over het werk in uw straat.

Bewonersbrieven
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Planning
Deze planning is met de grootst mogelijke zorg 
opgesteld. Toch kan het zijn dat we hiervan af 
moeten wijken. Wij laten u dat bijtijds weten.
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Wij zullen u de komende tijd goed op 

de hoogte houden over de voortgang 

van de werkzaamheden. Hiervoor 

gebruiken wij de Gemeenteberichten 

(in het huis-aan-huis blad Telstar) en 

de buurtnieuwsbrief. Verder informe-

ren wij u per brief, e-mail of komen 

zelfs bij u langs. 

Zelf informatie zoeken

U kunt zelf ook informatie opzoeken 

op de website van de gemeente. Op 

de homepage vindt u een link naar 

het dossier Pijnacker Noord, waar 

u zo goed als alle informatie kunt 

vinden die u nodig heeft. Ook op de 

website van de wijkvereniging is veel 

informatie te vinden, evenals vele al 

eerder gestelde vragen & antwoorden. 

Ook de verschillende uitvoerders 

zullen u steeds tijdig informeren en 

op de hoogte houden van de werk-

zaamheden en omstandigheden. 

Reacties van uw kant worden zeer op 

prijs gesteld. Neem hiervoor contact 

op met de juiste partij. Alle telefoon-

nummers en (mail)adressen vindt u 

in deze nieuwsbrief.                             .

Met deze eerste nieuwsbrief 
ontvangt u ook een globale plan-
ning. Deze geeft u een overzicht 
van de werkzaamheden en laat 
zien wanneer uw straat ongeveer 
aan de beurt is. 

Communicatie
Schriftelijk, telefonisch en persoonlijk contact

Legenda

Nutswerk
zaamheden	

	 	
	

Riolering	 	

	

	

Inrichting Vakantie-
periode

2012 2013

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Thorbeckelaan	(niet	bij	woningen)

Van	Kuyperlaan	tot	Nobellaan

Deel	a	-	Rommesingel	tot	Nobellaan

Deel	b	-	Troelstralaan	tot	Rommesingel

Deel		c	-	Kuyperlaan	tot	Troelstralaan

Rommesingel

Oudlaan

2013 2014

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Tilanussingel

Dreeslaan

Houtenlaan e.o.

FLATS	1

Schoutenlaan

Colijnlaan e.o.

FLATS	2



“Als	u	een	probleem	ervaart,	blijf	er	

dan	niet	langer	dan	nodig	mee	zitten,	

laat	het	weten	als	er	iets	is.”

“Maar, als het werk eenmaal af is, zult u ongetwijfeld blij 

en tevreden zijn”, zegt Angela Lie, projectmanager van de 

Projectmanager Angela Lie:

“Alle informatie goed bewaren”
“U zult last hebben van de werkzaamheden bij u 
voor de deur, al is het alleen al van het zand dat 
u naar binnen loopt.”

wijk Pijnacker Noord. “Ik adviseer u alle informatie die 

u ontvangt, zoals deze buurtnieuwsbrief, goed te bewaren 

zodat u nog eens kunt nalezen wat er gaat gebeuren. 

Als u een probleem ervaart, blijf er dan niet mee zitten, 

maar laat het weten als er iets is. Samen gaan we deze klus 

klaren.”																																																																																																			.
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Tilanussingel

Dreeslaan

Houtenlaan e.o.

FLATS	1

Schoutenlaan

Colijnlaan e.o.

FLATS	2

U vindt het meldpunt op de website

van de gemeente. Kijk op de homepage

bij ‘snel naar’ of bel tijdens kantoor-

uren naar telefoonnummer 14 015. 

Dit is een verkort servicenummer, dus 

zonder 0 ervoor, en niets erachter. 

 

Het Meldpunt wijkbeheer is het 

centrale punt voor meldingen van 

inwoners over losliggende stoeptegels, 

overhangende takken, kapotte ver-

lichting, zwerfvuil en andere onveili-

ge of hinderlijke zaken in de openbare 

ruimte. De gemeente probeert altijd 

uw melding zo snel mogelijk af te 

handelen. Ook voor meldingen over 

de uitvoering van het werk in de 

Staatsliedenbuurt kunt u het best 

terecht bij dit meldpunt. 

Meldingen over de openbare ruimte

Meldpunt wijkbeheer
Is vergeten een loopplank voor 
uw deur te leggen, heeft u een 
vraag of opmerking over de uit-
voering van het werk, ga dan 
naar het Meldpunt wijkbeheer. 

Wilt u bij uw melding aangeven dat 

het om het werk in de Staatsliedenbuurt 

gaat? 

 

De gemeentelijke opzichter, Marcel 

Schulze, houdt alle meldingen over 

de uitvoering van het werk in uw 

buurt scherp in de gaten. Hij ziet erop 

toe dat u zo snel mogelijk geholpen 

wordt. Zo nodig neemt hij contact op 

met de uitvoerders.  

Zoals u ziet, doet de gemeente in 

samenwerking met de wijkvereniging, 

er alles aan om de renovatie van uw 

buurt zo soepel mogelijk te laten 

verlopen.                                                 .

Peter Bol,	

civiel	projectleider

Marcel Schulze,	

gemeentelijk

opzichter



Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Meldingen	kunt	u	via	internet	doorgeven:	

www.pijnacker-nootdorp.nl.	

Ga	naar	Snel	naar	>	meldpunt	wijkbe-

heer.	U	kunt	ook	bellen	tijdens	kantoor-

uren:	14	015.

U	kunt	ook	contact	opnemen	met	de	

opzichter	van	de	gemeente	:	Marcel	

Schulze,	via	m.schulze@pijnacker-noot-

dorp.nl	of	via	telefoon:	14	015.	

Meer informatie, vragen of meldingen? 
Meer informatie over de renovatie van uw buurt vindt u op de 
website www.pijnacker-nootdorp.nl. Ga direct vanaf de home-
page naar dossier Pijnacker Noord > Staatsliedenbuurt.

Wijkvereniging Pijnacker Noord

Op	de	website	van	de	wijkvereniging	

www.pijnacker-noord.nl	is	veel	informatie	

te	vinden,	evenals	vele	al	eerder	gestelde	

vragen	&	antwoorden.	

Heeft	u	vragen,	wilt	u	zich	aanmelden	

als	lid?	Mail	naar	info@pijnacker-noord.

nl	of	bel	015	-	369	52	24.

Het	e-mail	adres	van	de	werkgroep	is	

staatsliedenbuurt@pijnacker-noord.nl.

Dunea 

Heeft	u	nog	vragen	over	de	uitvoering	

van	de	werkzaamheden,	neem	dan	con-

tact	op	met		de	heer	De	Snoo	van	aan-

nemersbedrijf	Visser	en	Smit	Hanab,	

te	bereiken	onder	telefoonnummer	

06	-	50	225	681	(storingen	tussen	8:00	

en	16:00	uur).

	Voor	vragen	over	de	waterlevering	van	

algemene	aard	kunt	u	terecht	bij:

de	heer	Haket,	kwaliteitsdeskundige	

Dunea:	telefoon	06	-	255	46	325	(storin-

gen	tussen	8:00	en	16:00	uur)	en	de	

heer	Janssen,	projectleider	Dunea:	

telefoon	079	-	347	15	73.

	

Storingen	buiten	kantoortijden	kunt	u	

(na	16:00	uur)	melden	via	telefoonnum-

mer:	088	-	347	47	47.

Stedin

Voor	vragen	over	de	uitvoering	en	bij	

storingen	op	werkdagen	tussen	8:00	en	

16:00	uur	neemt	u	contact	op	met	de	

heer	De	Snoo	van	aannemersbedrijf	

Visser	en	Smit	Hanab,	telefoon

06	-	50	225	681.	

Voor	storingen	tussen	16:00	en	08:00	

uur	belt	u	het	Nationaal	storingsnummer	

Gas	en	Stroom	0800	9009.

Voor	algemene	vragen	kunt	u	contact	

opnemen	met:	088	-	895	7120.	

Bij	schade	neemt	u	contact	op	met	Joulz,	

vestiging	Haaglanden,	t.a.v.	de	heer	

Blom,	Energieweg	20,	2627	AZ	Delft,	

mail:	arjan.blom@joulz.nl.

Stichting Kabeltelevisie Pijnacker

De	werkzaamheden	van	SKP	worden	uit-

gevoerd	door	Van	den	Berg	Infrastruc-

turen	uit	Zwammerdam.	Zij	houden	u	via	

de	website	regelmatig	op	de	hoogte.	

Kijk	op	www.kabeltvpijnacker.nl.										

Met	vragen	kunt	u	contact	opnemen

via	e-mail:	info@kabeltvpijnacker.nl	of	

telefoon:		015	-	361	19	62.

Deze	Nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	de	gemeente	PijnackerNootdorp,	afdeling	

Communicatie	in	samenwerking	met	de	Wijkvereniging	Pijnacker	Noord.	

April 2012 	ontwerp		 HSTotaal,	Haarlem
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