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‘Pijnacker Noord 
 is dynamisch

,

Deze krant is

opgesteld samen 

met wijkvereniging 

Pijnacker Noord en 
woningcorporatie 

Rondom Wonen

Bert van Alphen trad in juni aan als 

wethouder met onder andere Pijnacker 

Noord in zijn portefeuille. “Voordat 

ik wist dat dit mijn aandachtsgebied 

zou worden, fi etste ik toevallig door 

de wijk. De woningbouw, ruimte en 

het groen maakten een positieve 

indruk op mij. Als ik ergens zou wil-

len wonen binnen de gemeente, dan 

is het wel hier. Pijnacker Noord is 

dynamisch, zoals een woonwijk zou 

moeten zijn. En de bewoners zijn dat 

blijkbaar met me eens, ze zijn honk-

vast heb ik al ervaren.”

Inmiddels heeft hij zich goed inge-

werkt in Pijnacker Noord. “Ik ben op 

werkbezoek geweest, heb een rond-

leiding gekregen en uiteraard kennis-

gemaakt met de wijkvereniging. Het 

contact met hen is heel goed, ook  

dankzij de inzet van mijn voorgang-

ster, Francine van der Jagt. Zij heeft 

een belangrijke rol gespeeld in het 

verbeteren van de samenwerking en 

dat maakt het voor mij makkelijker. 

De mensen van de wijkvereniging 

houden ons op een goede manier op 

de hoogte over waar knelpunten zijn. 

Het overleg is altijd constructief en 

dat waardeer ik.”

“Om goed te kunnen functioneren,” 

zegt de wethouder, “moet ik me betrok-

ken voelen. Daarbij ga ik altijd in 

gesprek, ook als we het niet met elkaar 

eens zijn. Luisteren naar wat men 

bedoelt en dat proberen te vertalen 

naar een oplossing. Altijd in dialoog 

zijn, open staan voor elkaar. Kritiek 

hebben kan, maar wel opbouwend.” .

Pijnacker Noord wordt opgehoogd, opnieuw ingericht 

en kabels en leidingen worden vervangen. Met deze 

nieuwe Wijkkrant informeren we de bewoners over 

de stand van zaken van de ‘opknapbeurt’ van de wijk.

Een kennismaking met de nieuwe 
projectwethouder en zijn eerste 
ervaringen.

Pijnacker-Noord vernieuwt
informatie telefoon 14 015 of 
www.pijnacker-nootdorp.nl

Herinrichting en ophoging
Pijnacker-Noord

uitvoering 2010 t/m 2015

Pijnacker Noord
vernieuwt

Pijnacker Noord ondergaat een stevige 

kwaliteitsverbetering van de openbare 

ruimte in de zes buurten van de wijk. 

In de jaarlijkse Wijkkrant geven wij 

u informatie over de stand van zaken 

en ontwikkelingen. Aan bod komen 

onder meer de nieuwe projectwethou-

der Bert van Alphen, het afronden van 

de Geleerdenbuurt, het werk in de 

Staatsliedenbuurt, de plannen voor de 

Heesterbuurt, de ontsluiting van de 

wijk, de vestiging van de Casa school 

en nieuws vanuit de wijkvereniging. 

Deze krant is opgesteld samen met 

wijkvereniging Pijnacker Noord en 

woningcorporatie Rondom Wonen.  .

Nieuwe wethouder
Bert van Alphen



‘Noordburgemeester’
Joop van den Berg
Joop van den Berg is een echte Pijn-

ackernaar, geboren in het centrum, 

opgegroeid in Noord en na een uit-

stapje naar wederom het centrum nu 

al weer een jaartje of acht woonachtig 

in Noord. “Noord is echt mijn wijk. 

En dankzij een artikel in het AD on-

langs, ben ik nu zelfs een bekende 

wijkgenoot. Ik word overal herkend 

en aangesproken.”

Het voorzitterschap van de wijkver-

eniging bekleedt hij officieel sinds 

maart 2012. “Maar eigenlijk draai ik 

al vanaf de zomer daarvoor mee. We 

zaten toen met wethouder Francine 

van der Jagt om de tafel om te bekijken

hoe we de samenwerking konden 

verbeteren. Tijdens die sessies kwam 

bij mij het gevoel: dit zou ik wel eens 

leuk kunnen gaan vinden.”

Daarvoor was hij vier jaar penning-

meester. “Ik heb het dus goed aan kun-

nen kijken, heb veel gezien, gehoord 

en gedacht. Mijn wensen voor het 

contact met de gemeente zijn dat we 

nooit meer een zienswijze of bezwaar-

schrift in hoeven te dienen, dat ze ons 

serieus nemen en meer vaart maken. 

Meer niet”, besluit hij met een vrolijke 

knipoog, tekenend voor de sfeer tussen 

beide partijen. Hij hoopt ook dat de 

bewoners de wijkvereniging weten te 

vinden als er vragen, wensen of klach-

ten zijn. De wijkvereniging wil graag 

op een goede manier de bewoners ver-

tegenwoordigen bij  de gemeente.     .

Enkele steden hebben een Nacht-

burgemeester, Pijnacker heeft een 

‘Noordburgemeester’ ofwel Joop 

van den Berg, voorzitter van de 

wijkvereniging.

In oktober was er een wandelexcursie

rond het krekengebied in het Biesland-

se Bos tussen de Sportlaan en de 

Noordeindseweg in Delfgauw. De 

deelnemers liepen drie uur onder 

leiding van Peter van Osch van Staats-

bosbeheer die dertig jaar geleden zelf 

betrokken was bij het ontwerp van 

dit gebied. Hij kon dan ook heel veel 

informatie geven over de planten en 

dieren die daar voorkomen. De gids 

vertelde eveneens boeiend over de 

aanleg, de tussentijdse veranderingen 

en het onderhoud van de beplanting 

en paden. 

Halverwege streek het gezelschap 

neer in Café Du Midi in Delfgauw voor 

koffie met taart. Deze eerste sociale 

activiteit van de wijkvereniging was 

een geslaagde bijeenkomst met

ruimte voor onderlinge contacten. 

Komend voorjaar staat de volgende 

wandelexcursie op de agenda.

De wijkvereniging is met de Joseph-

school in gesprek over een kunstroute 

door de wijk, die de kinderen met hun

klas kunnen lopen. Ook is er een 

route in de maak die meer vertelt over 

de geschiedenis van de wijk. Hiervoor 

willen we een werkgroep starten. 

Heeft u goede ideeën, houdt u van his-

torie of kunst en heeft u zin om een 

‘sociaal’ steentje bij te dragen? Mail 

dan naar info@pijnacker-noord.nl of 

neem contact op via www.pijnacker-

noord.nl.                                                 .

Samen met elkaar
Wijkvereniging Pijnacker Noord 
organiseert ook sociale activitei-
ten, gewoon om elkaar beter te 
leren kennen.  
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Het schetsontwerp voor de hoofdroute,

ook wel de erftoegangsweg genoemd, 

is gemaakt in samenwerking met de

wijkvereniging. Ook de hulpdiensten

zijn akkoord met het ontwerp. Men 

is gezamenlijk tot een goed voorstel 

gekomen.

Voor de presentatie van het schetsont-

werp aan de wijkbewoners wordt een 

informatieavond georganiseerd in 

De Acker. U wordt hier nog voor uitge-

nodigd. Het is dan natuurlijk mogelijk 

om te reageren op het voorstel zodat 

het ontwerp eventueel nog aange-

past kan worden. Ook aan het groen 

is gedacht om dit mooi aan te laten 

sluiten bij de rest van de openbare 

ruimte.                                               .

Eind eerste kwartaal presenteert 
de gemeente het schetsontwerp 
van de hoofdroute door de wijk 
aan de bewoners. 

Hoofdroute
door de wijk
Dertig kilometer per uur moet 

de natuurlijke snelheid worden 

van de hoofdroute door de wijk.

Er komen verkeersremmende maat-

regelen met de bedoeling het sluip-

verkeer te weren en de veiligheid te 

bevorderen. De route door de wijk, 

ook wel erftoegangsroute genoemd, 

wordt in fasen gerealiseerd en zal 

naar verwachting in 2016 afgerond 

zijn. Een stukje hiervan is al klaar vol-

gens de nieuwe inrichting, namelijk 

het deel bij supermarkt Lidl. De rest 

van de route volgt nog en gaat er ook 

anders uitzien. 

Toegang tot de wijk

De drie ingangen van de wijk voor 

autoverkeer worden apart en versneld 

aangepakt. De rotondes Oostlaan/Mei-

doornlaan, Nootdorpseweg/Gouden-

regensingel en Noordweg/Nobellaan

worden zo ingericht dat in één oog-

opslag duidelijk is dat dit geen door-

gaande wegen zijn.

Lagere maximum snelheid

De wegen zelf worden onaantrekke-

lijk gemaakt voor sluipverkeer door 

maatregelen als het aanbrengen van 

versmallingen en drempels. Na de her-

inrichting zijn het bovendien geen 

voorrangswegen meer, maar zijn alle 

kruisingen gelijkwaardig. Op dat 

moment geldt op deze hoofdroute een 

maximum snelheid van dertig kilo-

meter per uur.                                       .

Informatieavond
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De wijkvereniging is opgericht in 

oktober 2004. Op basis van het in 

2006 vastgestelde Masterplan wil 

de wijkvereniging samen met de 

bewoners en gemeente zoveel 

mogelijk de buurten en de erftoe-

gangsweg naar de wensen van de 

bewoners opnieuw in richten. 

Voor Casa, de tweetalige 
Montessorischool, is ruimte 
gevonden in Pijnacker Noord.

De nieuwe basisschool Casa is op 1 augus-

tus 2011 van start gegaan aan de Ru 

Parésingel in Klapwijk. De school groeit 

zo snel dat de huidige locatie te klein 

wordt. Het bestuur heeft daarom bij de 

gemeente een aanvraag ingediend voor 

uitbreiding van de huisvesting.

De prognoses van het leerlingenaantal 

laten een gestage groei zien. Maar omdat 

de school nieuw is, moet eerst de levens-

vatbaarheid worden aangetoond. Dit is 

als vijf jaar na start van de lessen het 

minimumaantal van 276 leerlingen is 

gehaald. De school heeft dan recht op 

permanente huisvesting. Aangezien dat 

nu nog onzeker is maar de school wel uit 

haar jasje groeit, is gekozen voor een 

tijdelijke oplossing in Pijnacker Noord. 

Na het vertrek van De Tweemaster staat 

hier immers het gebouw aan de Acacia-

laan leeg. Deze leegstaande lokalen 

worden aan de Casaschool toegewezen. 

Daarnaast worden er nog twee extra  

noodlokalen aangebouwd.                       .

Casaschool naar Noord

Afgelopen november is het bestem-

mingsplan Pijnacker Noord besproken

in de commissie Ruimte. Een week 

daarvoor heeft de raad een hoorzitting 

gehouden waar diverse belanghebben-

den aan het woord zijn geweest. De 

belangrijkste reacties gingen over de 

voorgestelde hoogte van de nieuw-

bouw op de zogenoemde Stanislas 1

locatie, tegenover het Helmhuis aan 

de Meidoornlaan, en het aantal 

parkeerplaatsen bij de toekomstige 

Berkenhof locatie. Deze reacties en die 

van diverse commissieleden waren 

aanleiding voor verantwoordelijk 

wethouder Jaap van Staalduine om 

het ontwerp nog eens goed te bekij-

ken met de betrokken partijen. Het 

bestemminsplan Pijnacker Noord 

staat waarschijnlijk in maart weer op 

de agenda  van de gemeenteraad.   .

Het bestemmingsplan Pijnacker 

Noord wordt de komende maan-

den nog eens goed bekeken.

De wijkvereniging spant zich in om alle 

bewoners van de wijk bij de renovatie-

plannen te betrekken, ook al zijn ze 

niet allemaal lid. De wijkvereniging 

heeft momenteel enkele honderden 

leden. Maar nieuwe leden zijn altijd 

welkom. Bent u nieuw in de wijk 

komen wonen, of wilt u uw stem ook 

laten meetellen, meldt u dan bij ons 

aan. Wij werken graag samen met u 

en de gemeente aan de toekomst van 

Pijnacker Noord. Een voorbeeld hier-

van is dat voor de thema’s Spelen, 

Verkeer & Parkeren en Groen bewo-

ners, wijkvereniging en gemeente 

actief zijn in werkgroepen. 

  

U kunt de wijkvereniging bereiken 

via bestuur@pijnacker-noord.nl. 

Neem ook eens een kijkje op de web-

site www.pijnacker-noord.nl.          .

Bestemmingsplan 
Pijnacker 
Noord
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De Lidl heeft een heel traject doorlo-

pen van plannen maken. Nadat alles 

op elkaar was afgestemd en de beno-

digde vergunningen verleend waren, 

kon afgelopen zomer de verbouwing 

van de winkel beginnen.

De gemeente heeft in aansluiting hier-

op  de buitenruimte onder handen 

genomen. Met de opening van de Lidl 

voor de feestmaand was de inrichting 

gereed op wat details in de aankleding 

na. Zo komt er rondom de Dolfi jnen 

nog een veilige valondergrond, wordt 

er nog een betonnen zitbank geplaatst 

Geleerdenbuurt is klaar
Met de opening van supermarkt Lidl zijn de werkzaamheden 
in de Geleerdenbuurt zo goed als afgerond.

en op enkele plekken wordt de sier-

bestrating nog afgerond.

Intussen zijn niet alleen de bewoners 

van de wijk maar veel inwoners van 

Pijnacker-Nootdorp blij met de nieuwe 

aanwinst Lidl. De Geleerdenbuurt is 

de eerste buurt die compleet gereno-

veerd is op een deel uit de hoofdroute 

van de wijk na, het stuk weg tussen de 

Nansenlaan en de rotonde Sportlaan.                          .

“De reactie van de bewoners op het 

schetsontwerp wordt meegenomen in 

de uitwerking van het voorlopig ont-

werp. Zo waren er veel bezwaren van 

bewoners om de huidige, doodlopende 

wegen met elkaar te verbinden om zo 

meer ruimte te creëren voor parkeren

en groen. Dit is geschrapt”, verklaart 

Angela. “Wel richten we de buurt in 

als dertig kilometer gebied en wordt 

het aantal parkeerplaatsen vergroot.” 

“Het water in de buurt maken we meer

zichtbaar door de aanwezige beplan-

ting deels te verwij-

deren. De taluds en 

oeverzones richten we 

op een aantal plekken 

in op een landschappelijke manier, 

evenals het groen aan de rand van 

de RandstadRail. De twee speelplek-

ken, in de Vuurdoornlaan en Magno-

lialaan, worden opnieuw ingericht 

waarbij de wensen en ideeën van de 

bewoners het uitgangspunt vormen. 

De speelplekken worden onderling 

verbonden zodat een ‘speellint’ 

ontstaat. Daartussen komen bijvoor-

beeld een hinkelbaan en knikkerput-

jes. Bij de fl ats komt een ondergrondse 

afvalberging en het straatmeubilair 

en de verlichting in de buurt worden 

vernieuwd. Na de bewonersavond 

worden de opmerkingen verwerkt in 

het defi nitief ontwerp.” De uitvoering 

start naar verwachting medio 2014. .

Voorlopig ontwerp 
Heesterbuurt   

“Het voorlopig ontwerp van de Heesterbuurt kunnen we 
naar verwachting in maart aan de bewoners voorleggen”,
zegt Angela Lie, projectmanager Pijnacker Noord.

Veel inwoners zijn blij 
met de nieuwe Lidl.
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De buurt gaat niet in één keer op de 

schop, maar is onderverdeeld in ‘stem-

pels’ waar achtereenvolgens wordt 

gewerkt. Als een stempel is afgerond, 

wordt overgestapt naar een stempel 

die niet aansluit op een stempel waar 

al gewerkt wordt. Op deze manier 

voorkomen we een concentratie van 

(over)last. Er mogen maximaal twee 

stempels tegelijkertijd open liggen.

Aanleggen kabels en leidingen

De hoofdroute voor riool, kabels en 

leidingen is de Thorbeckelaan. Zowel 

de gemeente als nutsbedrijven zijn 

hier bezig met het aanleggen van de 

nieuwe hoofdkabels en -leidingen 

waarna de stempels daarop aangeslo-

ten kunnen worden. De werkzaam-

heden in de Thorbeckelaan worden 

wel tegelijkertijd uitgevoerd, maar de 

bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

Volgorde in werk

De renovatie wordt in een bepaalde 

volgorde uitgevoerd. Eerst vervangt de 

aannemer van de gemeente de 

riolering, dan gaan de nutsbedrijven 

aan de slag met de kabels en leidin-

gen. Tot slot volgt de gemeente weer 

met de bestrating en inrichting van 

het openbaar gebied. Het werk ligt 

grotendeels op schema. Er ontstond 

wat vertraging door verontreiniging 

in de grond in de Thorbeckelaan en 

het werk van de nutsbedrijven liep uit 

in de Oudlaan. Deze laatste werk-

zaamheden lopen nu door tot in de 

derde week van maart.

Informatie over het werk en de plan-

ning vindt u ook in de Nieuwsbrief 

van april 2012, te vinden op de web-

site www.pijnacker-nootdorp.nl > 

projectpagina 

Pijnacker 

Noord. .

Werk Staatsliedenbuurt 
op schema   De werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt verlopen 

over het algemeen volgens planning.

In Pijnacker Noord voert Verhoef 

Infra in opdracht van de gemeente 

werkzaamheden aan het riool uit. 

Tegelijkertijd vervangt netbeheerder 

Stedin de gasleidingen. Een graaf-

machine van Verhoef raakte tijdens 

de rioolwerkzaamheden de gasleiding 

waardoor deze kapot ging. Alle partij-

en houden rekening met de ligging 

van kabels en leidingen, maar toch 

kon dit per ongeluk gebeuren.

Gemeente & aannemers: gaslekken voorkomen
Na de gaslekkage op vrijdag 
9 november in de Oudlaan zijn 
extra maatregelen afgesproken 
om dit soort ongelukken in de 
toekomst te voorkomen.

Voor de gemeente, Verhoef Infra en 

Stedin staat de veiligheid in het werk 

en de veiligheid voor de omwonenden 

voorop. Na overleg hebben deze drie 

partijen nadere afspraken gemaakt 

en is de werkwijze aangepast. Waar 

de riolering een gasleiding kruist, ver-

vangt Stedin voortaan eerst de gaslei-

ding. Indien mogelijk wordt deze zelfs 

tijdelijk verwijderd en pas vervangen 

als het rioolwerk klaar is.

In het gebied komen nieuwe PVC/PE 

gasleidingen met een koperen mantel-

kern. Deze robuuste leidingen bieden 

de komende tientallen jaren een hoge 

leveringszekerheid en veiligheid. De 

vervanging van de oude materialen is 

onderdeel van een grootschalig pro-

ject in het gehele verzorgingsgebied 

van Stedin. Meer informatie hierover 

vindt u op de website van Stedin.     .
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Ook al is de bereikbaarheid 
enige tijd minder, het mag 
nooit onveilig zijn.

De hulpdiensten, zoals ambulance en 

brandweer, moeten u als bewoners 

snel kunnen bereiken. De gemeente-

lijk opzichter Marcel Schulze houdt 

dit goed in de gaten. Bovendien wordt 

de situatie regelmatig gecontroleerd 

door de brandweer. Heeft u vragen of 

opmerkingen over de bereikbaarheid? 

Neem contact op met de opzichter via 

m.schulze@pijnacker-nootdorp.nl of 

via telefoonnummer 14 015.              .

Veiligheid voorop

De ervaringen in de Geleerdenbuurt 

hebben de wijkvereniging doen beslui-

ten om een werkgroepje ‘renovatie 

Staatsliedenbuurt’ in het leven te 

roepen. “Onze doelstelling is dat de 

buurtbewoners goed op de hoogte  

zijn”, verklaart Paul Kloosterman. 

“Op onze website is daarom veel infor-

matie beschikbaar zoals antwoorden 

op veel gestelde vragen en de plan-

ning.” Daarnaast houdt de werkgroep 

actief de uitvoering van de werkzaam-

heden in de gaten. “We lopen regel-

matig door de wijk heen, signaleren, 

geven informatie en praten met de 

mensen. De werklui doen hun best 

maar laten af en toe een steekje vallen. 

Soms wordt er bijvoorbeeld rommel 

veroorzaakt dat niet nodig is of wordt 

vergeten om een loopplank terug te 

leggen.”

De werkgroep fungeert als een soort 

van intermediair tussen alle betrokken 

partijen. “De ene uitvoerder werkt nu 

eenmaal netter dan de ander. Wij 

wijzen de bewoners de weg, geven het 

telefoonnummer van de opzichter van 

de gemeente of uitvoerder maar we 

kunnen niet alle individuele proble-

men oplossen.” Zie voor meer informa-

tie www.pijnacker-noord.nl.              .

Werkgroep renovatie 
Staatsliedenbuurt  

Overlast is tijdens de renovatie niet te voorkomen. De werkgroep zet 
zich in om deze overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Op die gemeentegrond is bijvoorbeeld 

een schutting geplaatst of beplanting. 

De betreffende bewoners ontvangen 

binnenkort een brief van de gemeente 

met het verzoek om deze bebouwing 

en/of aanplant te verwijderen voordat de 

werkzaamheden op die locatie starten.                                                          .

Gemeentegrond in gebruik  
Sommige bewoners hebben 
grond van de gemeente in 
gebruik genomen.

Voor de voortgang van de renovatie is 

het van belang dat de bewoners hun 

tuinen op tijd gereed maken voor 

de werkzaamheden die daar plaats 

moeten vinden. Ook in de Staatslie-

denbuurt blijkt nu dat een gezamen-

lijke bewonersactie goed werkt en de 

saamhorigheid bevordert. Een goed 

voorbeeld is het samen ruimen van de 

voortuinen in een straat.

De gemeente beloont zo’n gezamen-

lijke actie met het gratis afvoeren van 

de grote hoeveelheid groen afval. En 

daar wordt goed gebruik van gemaakt 

want de gemeente heeft inmiddels al 

meer dan 67 ton afgevoerd. Ga met 

elkaar aan de slag, iedereen heeft 

zijn of haar eigen kwaliteiten die 

hierbij ingezet kunnen worden. Neem 

contact op met de opzichter, Marcel 

Schulze.

De gemeente werkt en denkt graag 

met u mee. Ook bij het ophogen van 

de brandgangen tussen de straten. 

Deze zijn particulier eigendom dus 

u zal als bewoners/eigenaars zelf ge-

zamenlijk actie moeten ondernemen 

met als resultaat een verbetering van 

het gemak voor iedereen. De gemeen-

te stelt wel uit het werk vrijgekomen 

straatkolken ter beschikking en voor-

ziet elke brandgang van een aanslui-

ting op het regenwaterriool.             .

Samen met de buren
De werkzaamheden in de buurt 
blijken de sociale contacten te 
versterken.
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Deze Wijkkrant is één van de laatste die 

als papieren editie huis-aan-huis in de 

wijk wordt verspreid. De gemeente scha-

kelt namelijk over naar digitale nieuws-

brieven en wijkkranten waarvoor u zich 

binnenkort kunt aanmelden op de web-

site. Meer informatie hierover volgt nog. 

De nieuwsbrieven worden ook geplaatst 

op de website van de gemeente en van 

de wijkvereniging. Leest u toch liever een 

papieren versie, dan ligt er altijd een 

kopie voor u op de leestafel in het 

gemeentekantoor. Ook staat er een PC in 

de publiekshal waar u gebruik van kunt 

maken.                                                           .

Digitale nieuwsbrief  
De gemeente heeft een nieuwe 
website en er komt ook een digitale 
nieuwsbrief waarop u zich kunt 
abonneren.

De plannen voor de uit twee verdiepin-

gen bestaande woningen ter hoogte 

van de Gerbrandylaan en de Cort van 

der Lindenlaan zijn in een vergevor-

derd stadium. De ontwikkelaar is Van 

Wijnen Projectontwikkeling. Het gaat 

om veertien grondgebonden woningen 

in drie blokjes van respectievelijk vijf, 

vijf en vier huizen. 

Deze woningen hebben een voortuin 

met parkeergelegenheid op eigen 

grond. Zoals het er nu naar uitziet, 

zal Rondom Wonen de grond hiervoor 

begin 2013 verkopen aan de ontwik-

kelaar waarna deze kan starten met 

de verkoop. Meer informatie kunt u te 

zijner tijd verwachten op de website 

www.rondomwonen.nl.

De geplande bouw van de urban villa’s 

ter hoogte van de Troelstralaan, 

Schaepmanlaan, Savorin Lohman-

laan en Kuyperlaan start niet eerder 

dan na 2015. Dit houdt verband met 

de huidige marktsituatie en de maat-

regelen van het rijk.                   .

Plannen Rondom Wonen in Noord
De stand van zaken wat betreft de nieuwbouwplannen van woning-
corporatie Rondom Wonen aan de Thorbeckelaan.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene meldingen over de openbare 

ruimte kunt u doorgeven op het Meld-

punt Leefomgeving, via www.pijnacker-

nootdorp.nl. U kunt ook bellen tijdens 

kantooruren naar 14 015. 

Voor vragen of tips 

over de renovatie-

werkzaamheden kunt 

u contact opnemen 

met de opzichter van 

de gemeente, Marcel 

Schulze, via m.schulze@pijnacker-noot-

dorp.nl of 14 015. 

Telefoonnummers en contactpersonen 

van de nutsbedrijven vindt u op de web-

site in de nieuwsbrief van de Staatslieden-

buurt van april 2012. 

Wijkvereniging Pijnacker Noord

Op de website van de wijkvereniging 

www.pijnacker-noord.nl is veel informatie 

te vinden, evenals vele al eerder gestelde 

vragen en antwoorden. 

Heeft u vragen, wilt u zich aanmelden als 

lid? Mail naar info@pijnacker-noord.nl of 

bel (015) 369 52 24.                                   .

Sociaal beheerder Matthew Klok is er 

voor alle klachten die verband houden

met de leefbaarheid. Bewoners kunnen 

bij hem terecht met sociale klachten 

zoals overlast van buren, obstakels 

die op de galerij staan, jongeren die 

rondhangen in de portieken of achter 

de lift, vernielingen en nog veel meer.

Naast het houden van een inloop-

spreekuur gaat Matthew veel de wijk 

in. Hij controleert of er in de fl ats iets 

kapot is, of er goed is schoongemaakt, 

enzovoorts. En heeft u klachten of 

opmerkingen, ook lijkt het nog zo 

klein, bel hem gerust of ga bij hem 

langs. Kleine zaken kunnen immers 

uitgroeien tot grote problemen.

Matthew Klok houdt spreekuur op 

dinsdag en donderdag van 9.30 tot 

10.00 uur op de Cort van der Linden-

laan 41. Hij is bereikbaar via telefoon 

362 05 50 of 361 46 10 en e-mail

mklok@rondomwonen.nl.                .

Sociaal beheerder Matthew Klok

Meer informatie, vragen of meldingen?
Meer informatie over de renovatie 
van de wijk en uw buurt vindt u 
op www.pijnacker-nootdorp.nl > 
dossier Pijnacker Noord.

Matthew Klok is, zoals zijn functie 
officieel heet, sociaal beheerder 
voor de huurwoningen van Rondom 
Wonen in Pijnacker en Delfgauw.
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