Voorstel Inrichting Speelplek en Podium bij Bibliotheek Oostland
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betrokken bij het ontwerp van deze
speelplek. Jolanda Alsemgeest: “Zij
konden een enquête invullen en met
de resultaten is de basis gelegd voor
het voorlopig ontwerp. Ook Bibliotheek Oostland, Rondom Wonen,
Stichting Jeugd en Jongerenwerk en
Doel van GGZ Delﬂand zijn er nauw
Proﬁel 1
bij betrokken.
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O.a. in dit nummer: Wijkbijeenkomst Oude Leede • Parkeerdruk in het centrum • “Smiley-route herkenbaar in
de wijk” • Betrokken bewoners organiseren geslaagd wijkfeest • Veel te ontdekken in en om de wijk! • Voorlopig
ontwerp speelplek gepresenteerd • Inrichting wijkpark ‘het Groene Vizier’ in Keijzershof
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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief
wijkgericht werken Pijnacker. Ter
verbetering van de leefbaarheid in
Pijnacker hebben bewoners, organisaties en de gemeente vier thema’s benoemd, waar in de komende periode
extra aandacht aan wordt besteed:
veiligheid, verkeer, betrokkenheid
bewoners bij het versterken van de
sociale samenhang en betrokkenheid
bewoners bij de inrichting van de
openbare ruimte.

Ontwerp
Het ontwerp voor de herinrichting van het terrein naast de bibliotheek Oostland
bestaat in hoofdlijnen uit twee onderdelen:
Podium
Ingesloten tussen de bibliotheek en het sociaal cultureel centrum wordt een
podium geplaatst. Dit podium kan (uiteraard) worden gebruikt voor verschil-

COLOFON

lende soorten uitvoeringen. Daarnaast maakt het onderdeel uit van een speelroute die over het hele terrein de verschillende onderdelen met elkaar verbindt.
Rondom het podium ligt een halfverharding met daarin keien waarop kan worden gezeten. Deze route van keien wordt op twee plekken onderbroken met
stapstenen die op hetzelfde niveau liggen als het maaiveld. Hierdoor onstaan
twee doorgangen waardoor ook met een kar het podium bereikt kan worden.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Meldpunt Leefomgeving; voor
problemen of ergernissen over
het dagelijks beheer in de directe
woon-/leefomgeving.
Tel. 14015
www.pijnacker-nootdorp.nl >
planburo infra
groen
Meldpunt
Leefomgeving.
stapstenen

keien

Speelterrein

Het hoogtepunt van het speelterrein wordt gevormd door de twee speeltoestel-

Betrokkenheid bij ontwerp

len waaronder een valondergrond van rubbertegels zal worden geplaatst. De

toestellen zijn zo gepositioneerd dat zij vanuit de omgeving goed zichtbaar zijn.
De aanwezige bankjes worden zodanig verplaatst dat zij zicht hebben op de
toestellen.

Direct omwonenden en leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8
van de Beatrixschool zijn nauw

Aan de westkant wordt een verharde route naar het plateau aan het water toegevoegd waardoor dit ook voor mindervaliden bereikbaar zal zijn.

Jong en oud denken mee over:

oktober 2012

p l a n b u r o i n fr a g r o e n

a d vi se u r s vo o r d e b u i te n r u i m te

www.i n fr a g r o e n .n l

Speelplek van nul tot zes
In het wijkpark komt ook een
speelplek van nul tot zes jaar. “Ook
bij dit ontwerp willen we kinderen
betrekken”, zegt Brenda de Wit.

010-4506041

Wijkmanager
Kees Konings
Tel. (015) 362 65 53
Tel. 06 20 40 13 20
c.konings@pijnacker-nootdorp.nl

Inrichting wijkpark
‘het Groene Vizier’
in Keijzershof
en ontmoetingsplek uit
te denken. Van bankjes,
bloemetjes, prullenbakken en
sigarettenbakjes tot een kauwgomen grafﬁtimuur, wiﬁ-aansluiting,
snackcar en snoepautomaat. Een
aantal van de vele ideeën wordt
meegenomen in het deﬁnitieve
ontwerp.”

Jaargang 2, n o2, december 2012

Wijkgericht werken?
Dat doen we
met elkaar!!!
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Proﬁel 2

Een speel- en ontmoetingsplek in
het wijkpark in Keijzershof door en
voor jongeren. Dat was de insteek
van de interactieve bijeenkomst
op 27 november in het Centrum
van Jeugd en Gezin aan de Gantellaan. “Twintig jongeren van elf tot
zeventien jaar uit Keijzershof en
omgeving gaven hun ideeën letterlijk vorm. Uiteraard was er voor
de hongerige magen patat en ook
wat te drinken”, vertelt Brenda de
Wit van Stichting Jeugd en Jongerenwerk. “De jongeren waren erg
gedreven om tot in detail hun speel-
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De gemeente betaalt mee!
Via de ‘Doe-Het-Zelf-Pot’.
Vraag het aan bij het
E-loket van de gemeente
www.pijnacker-nootdorp.nl
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De aanleg zal vermoedelijk eind
eerste kwartaal 2013 starten”, legt
Jolanda Alsemgeest uit. “De bewoners die vragen op de inloopavond
hebben gesteld, krijgen uiteraard
schriftelijk antwoord.”
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De speelplek voor kinderen van nul
tot tien jaar die de gemeente wil
aanleggen in de openbare ruimte
naast de bibliotheek, krijgt steeds
meer vorm. “Tijdens een inloopbijeenkomst op 20 november werd het
voorlopig ontwerp gepresenteerd.
Het omvat onder andere een podium
en een speelterrein”, vertelt Jolanda
Alsemgeest, medewerker groen en
spelen bij de gemeente. “Belangstellenden konden ook suggesties en
vragen schriftelijk bij ons inleveren.
Met deze suggesties gaan we nu aan
de slag om het deﬁnitief ontwerp af
te ronden. Dat ontwerp wordt door
het college van BenW vastgesteld.
Daarna wordt het bestek gemaakt
en wordt er een aannemer gezocht.
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Voorlopig ontwerp
speelplek gepresenteerd
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Speelplek Prins Hendrikstraat

“Want de basisscholen Keizerskroon,
de Vlinderboom en het kinderdagverblijf Skippy verhuizen september
2013 naar het scholencomplex in
het wijkpark. Medio januari 2013
kunnen de kinderen van de basisscholen met elkaar bedenken wat zij
leuk vinden voor de speelplek.”

Park
Bij de inrichting van het parkgedeelte worden alle bewoners van de wijk
Keijzershof betrokken. Zij krijgen
binnenkort een brief én enquêteformulier in de bus. Zo kunnen zij
hun wensen kenbaar maken. Brenda
de Wit tot slot: “Op 25 januari
komt een sneltekenaar. Hij zal met
betrokken organisaties en een aantal
kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen een heus schetsontwerp
maken. Dit schetsontwerp bieden
we aan de gemeente aan mét het
verzoek rekening te houden met de
wensen bij de deﬁnitieve inrichting
van het wijkpark.”

Stichting Jeugd en
Jongerenwerk
Midden-Holland
Ambulant jongerenwerker:
Redouan Koubini,
Tel. 06 15 20 95 09
redouankoubini@stjjmh.nl

Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp
Janneke Bakker
Sociaal cultureel werkster
Tel. (015) 369 28 12
janneke@swop.nl

Rondom Wonen
Joyce de Gans
Matthew Klok
Tel. (015) 362 05 20
info@rondomwonen.nl

Politie Haaglanden,
Wijkagenten
Frederike Schaeffer
Suzan Houweling
Judith Vendrig
Jan Langendoen
Tel. 0900 -08844

planbur o infr a gr oen

adviseur s voor de buitenr uim te

www.infr agr oen.nl

010- 4506041

Veiligheid

Wijktoezicht in Klapwijk
Een dalend veiligheidsgevoel
onder de bewoners in Pijnacker leidde najaar 2011 tot het
project Wijktoezicht. Het wijktoezicht heeft een preventief
karakter en is vooral bedoeld
om het gevoel van veiligheid
onder de bewoners te vergroten en de kans op inbraken,
overlast en vandalisme te
verminderen.

Pilot Wijktoezicht Klapwijk

Evaluatie

Wijkvereniging Klapwijk, politie en
gemeente sloegen in april van dit
jaar de handen ineen en startten het
pilotproject Wijktoezicht Klapwijk.
Coördinator Rik Hospers: “Inmiddels
lopen al 41 wijkbewoners regelmatig
hun rondes in Klapwijk. Zij signaleren onveilige situaties en verdachte
omstandigheden, rapporteren deze
aan mij en indien nodig geef ik de
signalen door aan de politie. De
vrijwilligers kunnen ook elkaars rapporten inzien als voorbereiding op
hun ronde. Elke loper kan zichzelf
aanmelden voor dagen en tijdstippen waarop hij/zij beschikbaar is.
Het lopen vindt altijd in duo´s plaats
en de gemeente stelt de nodige
materialen beschikbaar.”

Inmiddels is onder de bewoners
van Klapwijk en de vrijwilligers een
enquête gehouden om te peilen of
het gevoel van veiligheid in Klapwijk
is verbeterd. De resultaten worden
nu geëvalueerd in samenwerking
met de gemeente en de politie. “Op
basis hiervan gaan we eventuele
vervolgacties bespreken”, zegt Rik
Hospers en hij besluit: “Ik hoop en
verwacht dat we doorgaan met het
wijktoezicht. Hierbij kunnen we
natuurlijk nog steeds vrijwilligers
gebruiken!”

Rond de vier thema’s zijn dit jaar
diverse projecten en activiteiten
opgestart en uitgevoerd in Centrumdorp, Klapwijk, Tolhek en Keijzershof,
samen met heel veel enthousiaste
bewoners, van jong tot minder jong,
en alle partijen die in wijkgericht werken samenwerken. Met z’n allen kijken
we tevreden terug op het afgelopen
jaar. In deze nieuwsbrief leest u meer
hierover.
Wordt u ook enthousiast bij het lezen
van deze nieuwsbrief en wilt u uw
steentje bijdragen? Neem dan even
contact op met wijkmanager Kees
Konings. Hij kan u altijd op het juiste
spoor brengen.
Ik wens u veel leesplezier.

Ook meedoen?
Kijk op www.bvklapwijk.nl
of stuur een e-mail naar
wijktoezicht@bvklapwijk.nl.
José van Egmond,
kernwethouder Pijnacker

Dàt doen we met elkaar!

Dàt doen we met elkaar!
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Veiligheid

Sociale samenhang Keijzershof

Verkeersveiligheid

Wijkbijeenkomst
Oude Leede

Betrokken bewoners
organiseren geslaagd
wijkfeest

Dit voorjaar organiseerde de gemeente samen met de politie een
wijkbijeenkomst over veiligheid in Oude Leede. Aan de orde kwamen preventie
in de buurt, de rol van bewoners en de rol van de gemeente. De politie
ontving veel positieve reacties en tips naar aanleiding van deze avond. De
wijkbijeenkomsten over veiligheid worden in 2013 voortgezet in andere wijken
in Pijnacker en Nootdorp.

Het wijkfeest in Keijzershof, dat op 8 september plaatsvond, was een
groot succes! Debbie van Winden, Mirjam Wijnmalen, Kim van de
Velden, Solita de Koning en Lydia de Niet zijn al jaren de drijvende
krachten achter tal van activiteiten in deze wijk, zoals Halloweenoptochten en Sinterklaasfeesten. Het begon kleinschalig, maar inmiddels
zijn deze evenementen een begrip in Keijzershof. Oók het wijkfeest.

Tips voor een veilige woning in donkere dagen
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Sluit ramen en deuren altijd af,
ook als u kort van huis gaat.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting, bijvoorbeeld een schemerof een bewegingsschakelaar.
• Snoei wilde begroeiing.
• Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers.
• Zorg dat er geen hulpmiddelen bij uw huis staan waarmee inbrekers
naar binnen kunnen klimmen.
• Kijk op www.politiekeurmerk.nl.

Verkeer

“Smiley-route
herkenbaar in de wijk”

Sociale samenhang Pijnacker Noord

Veel te ontdekken
in en om de wijk!

In Tolhek is een ‘smiley-route’
ontworpen op initiatief van de
leerlingenraad van CBS de Ackerweide en het leerlingenpanel van
OBS de Bonte Tol. Deze route is
bedoeld om voor schoolkinderen de
verkeersveiligheid aan de Gantellaan
te verbeteren.

In Pijnacker Noord valt veel te
ontdekken over natuur, kunst en
geschiedenis. Wie daarover meer
wil weten, kan aankloppen bij de
Wijkvereniging Pijnacker Noord. Secretaris Charles van der Mast vertelt.

Gekleurde tegels

Parkeerdruk in
het centrum
De parkeerdruk in het centrum van Pijnacker is hoog. Dat komt vooral doordat mensen die in het centrum werken niet terecht kunnen in de blauwe
zone en niet parkeren in de parkeergarage. Sinds de opening van het nieuwe
winkelcentrum is de druk alleen maar toegenomen. Wat doet de gemeente?
Beleidsmedewerker Albert Taco Molenaar: “We hebben het parkeerterrein
Spaerwoude inmiddels beschikbaar
gemaakt voor permanent parkeren.
Daarnaast hebben we overwogen om
een blauwe zone in te voeren op het
parkeerterrein bij de Trucker met een
betaalde onthefﬁng voor bewoners.

Omdat hiervoor geen meerderheid in
de wijk was, hebben we deze maatregel niet ingevoerd.”
“Verder zijn we in gesprek met
ondernemers en exploitanten van de
parkeergarage om te kijken hoe we
werknemers kunnen stimuleren

“Deze ‘smiley-route’ is eind juni door
de gemeente aangelegd”, vertelt één
van de initiatiefneemsters Mirjam
van Gellekom. “Het zijn vijf looproutes door Tolhek en Klapwijk in vijf
verschillende kleuren, die ook voor
jonge kinderen heel herkenbaar zijn.
De rode smiley-tegels in deze routes
geven de gevaarlijke situaties aan.
We merken dat de schoolkinderen
steeds meer vertrouwd raken met
deze gekleurde looproutes.” Binnenkort bekijken directies, leerlingenraad
en leerlingenpanel van beide scholen
of de ‘smiley-route’ kan worden uit-

Dit jaar - en ook nog volgend
jaar - biedt de gemeente ﬁnanciële
ondersteuning bij de organisatie
van het wijkfeest. Dus konden de
enthousiaste dames het wijkfeest
professioneler aanpakken, in samenwerking met scholen, kinderopvang, verenigingen, bedrijven,
organisaties en de gemeente. Zij
gebreid richting Rietlanden. Een deel
van het geld dat de leerlingen van
beide scholen tijdens de ‘Week van
de Beweging’ hebben ingezameld,
wordt hiervoor dan ingezet.

Oproep: pak de fiets of loop naar school
In het belang van de verkeersveiligheid is het aan te raden dat ouders
hun kinderen zo min mogelijk met de auto naar school brengen.

om in de garage te parkeren. De
exploitanten gaan het gebruik van
de garage monitoren en de gemeente
heeft inmiddels een parkeertelling
gehouden in het centrum. In verband
met de nieuwbouw aan de Emmastraat staat ook het informeren van
omwonenden over de stand van zaken

op het prioriteitenlijstje van gemeente
en Rondom Wonen. Dan zijn ook
enkele aanpassingen nodig aan het
parkeerterrein bij de Trucker. Tenslotte
onderzoeken we of het onlangs opgeheven tijdelijke parkeerterrein aan
de Meidoornlaan weer voor parkeren
ingericht kan worden”.

Dàt doen we met elkaar!

vertellen: “Er waren allerlei activiteiten: van een loterij, rommelmarkt, poppenkast en Zumba-dansen voor de jeugd tot interessante
informatiestands en oudhollandse
spelletjes voor de ouderen.”
Noteert u alvast in uw agenda:
in juli 2013 vindt het volgende
wijkfeest Keijzershof plaats!

Natuur
“Op 6 oktober organiseerde de wijkvereniging een wandelexcursie. 21
deelnemers wandelden drie uur lang
in het mooie Bieslandse bos en het
krekengebied tussen de Sportlaan
en Delfgauw. De gids Peter van
Osch van Staatsbosbeheer vertelde
onderweg over planten en dieren:
van essen, elzen, eiken en populieren tot alle diertjes die er leven.
Halverwege was er tijd voor kofﬁe
en taart bij Café Du Midi in Delfgauw. Voor de deelnemers een mooi
moment om elkaar beter te leren
kennen. Kortom, het was gezellig én
interessant.” Dat smaakt naar meer:
komend voorjaar staat de volgende
wandelexcursie op de agenda!

Kunst en geschiedenis
“Met de Josephschool zijn we in
gesprek over een kunstroute in de
wijk die de kinderen met hun klas
kunnen lopen. Daartoe hebben we
meegewerkt aan het vernieuwen
van het beeld De Drie Honden voor
de school. Ook bekijken we met
de gemeente hoe we de prachtige
Dolﬁjnen in de Geleerdenbuurt
aantrekkelijker kunnen opstellen. Om meer te vertellen over de
geschiedenis van de wijk willen
we de kunstroute vertalen in een
geschiedenisversie.” Benieuwd waar
de kunstwerken in Pijnacker-Noord
staan? Kijk op www.pijnacker-noord.
nl onder ‘Wijk in beeld’.

Meedenken en meedoen?
Heeft u goede ideeën en zin om
een ‘sociaal’ steentje bij te dragen?
Neem dan contact op via
www.pijnacker-noord.nl of
info@pijnacker-noord.nl

Bestuursleden gezocht voor de wijkvereniging Keijzershof!
Inmiddels is er behoefte aan een wijkvereniging in Keijzershof. De
wijkvereniging bevordert de sociale samenhang, organiseert activiteiten
en is gesprekspartner namens de wijk voor de gemeente. Er worden
bestuursleden gezocht. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen
met wijkmanager Kees Konings, email: c.konings@pijnacker-nootdorp.nl
of tel: 015-3626553.

Dàt doen we met elkaar!

