
Nieuwsbrief	Parkbuurt    oktober 2014 

 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden in uw buurt. Na de 

Geleerdenbuurt en de Staatsliedenbuurt is nu de Parkbuurt aan de beurt met het aangrenzende deel 

van de verkeershoofdroute die door de wijk loopt. De wijk Pijnacker Noord wordt steeds mooier. 

Meer dan groot onderhoud   

Eind september is een bijeenkomst gehouden voor de bewoners van de 

Parkbuurt over de uitvoering van de werkzaamheden die tot eind 2015 

gepland staan. Het was een informatieve avond met ruimte voor vragen 

aan de wijkverenging Pijnacker Noord en medewerkers van de gemeente. 

De renovatie behelst meer dan het uitvoeren van groot onderhoud 

alleen. 

 

De Parkbuurt wordt weer tot het oorspronkelijke aanlegniveau opgehoogd. Dit betekent dat u de 

funderingen die nu op verschillende plaatsen duidelijk zichtbaar zijn, niet meer ziet. Bovendien zijn 

straks de entrees en garages een stuk beter bereikbaar. 

 

Daarnaast worden er een aantal verbeteringen aangebracht waardoor de buurt sterk opknapt. Zo 

wordt bijvoorbeeld bij het vervangen van het riool gelijk een drainage riool aangelegd waarmee het 

grondwaterpeil beter geregeld wordt. Dit vermindert de kans op ‘natte voeten’ in de toekomst. Ook 

wordt door de kabelexploitant een mantelbuis aangelegd voor het toekomstige glasvezelnet, wordt 

een 30 km/uur zone ingevoerd voor verhoging van de verkeersveiligheid in de wijk en worden, naast 

het groot onderhoud aan het groen, de speelplekken voor de jeugd opnieuw ingericht.  

 

Planning Parkbuurt   

De totaalplanning geeft u een goed overzicht van de werkzaamheden in de Parkbuurt en de volgorde. 

Over het algemeen is dat eerst het vervangen van de riolering, dan volgt het werk van de 

nutsbedrijven en tot slot volgen de nieuwe bestratingen en het groen.  

 

Het werk rondom de flats loopt momenteel wat achter door het afwijkende formaat van de 

betonstraatstenen die hergebruikt kunnen worden. De gemeente is met de aannemer in overleg 

hierover. Naar verwachting heeft dit verder geen gevolgen voor de totaalplanning.  

 

Let wel, de  planning is onder voorbehoud, want bij dit soort werk zijn we ook erg afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Soms lopen we uit… maar soms ook in. Verandert de planning drastisch, dan 

passen wij hem aan en informeren u hierover. De meest actuele versie vindt u op de pagina van de 

parkbuurt of op de website van de wijkvereniging  

 

Volgorde werkzaamheden     

Gestart is bij de flats aan de Kuyperlaan. De bestrating is eruit gehaald,  

het riool vervangen, de glasvezelbuizen zijn gelegd en er is zand gestort, 

véél zand. Recent is begonnen met het bestraten. Later volgt het inrich- 

ten van plantsoenen en speelplekken.  

 

Ditzelfde gebeurt achtereenvolgens bij de andere flats aan de Savornin  

Lohmanlaan, Schaepmanlaan, Troelstralaan, Gerbrandylaan en Cort van der Lindenlaan.  

 



Na de flats zijn de Troelstralaan en Nobellaan aan de beurt. De weg wordt opengebroken en waar 

mogelijk al opgehoogd, kabels en leidingen worden vervangen en daarna worden trottoirs en 

voortuinen opgehoogd. Tot slot volgt de nieuwe bestrating en wat nieuw groen.  

 

Als dit klaar is wordt de Thorbeckelaan aangepakt. Eerst de ‘U bocht’ en dan het stuk Thorbeckelaan 

richting Meidoornlaan. Het tijdelijke asfalt wordt verwijderd en de weg wordt vervolgens definitief 

ingericht als een 30 km weg. Eind volgend jaar is dan een groot deel van de verkeershoofdroute door 

de wijk gereed; van de rotonde bij de Noordweg tot aan de Meidoornlaan. Dit komt de 

verkeersveiligheid ten goede, zowel voor bewoners als voor schoolgaande kinderen.  

 

Overlast is niet te voorkomen   

We kunnen het niet mooier maken dan het is, de komende maanden zult u overlast ervaren van de 

werkzaamheden. Overal ligt rommel, zand en modder, het stuift en loopt bij u naar binnen. Wat 

doen we er aan om de overlast te beperken? De gemeente heeft hier duidelijke afspraken over 

gemaakt. 

 

’s Ochtends vroeg begint het al met het lawaai van bulldozers, hijskranen 

en ander zwaar bouwmaterieel. Uw woning zal zo’n twee tot vier maanden 

minder goed bereikbaar zijn en ook zal er bij tijd en wijle minder openbare 

verlichting zijn in uw straat. Wat doen we er aan om die overlast te 

beperken?  

 

Er worden loopschotten en rijplaten gelegd zodat u uw woning goed kunt bereiken. Ook worden 

tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Bij het werk aan de hoofdroute wordt het verkeer omgeleid. 

Veiligheid en een goede bereikbaarheid heeft al onze aandacht, zeker bij de Lidl en het 

rouwcentrum. Afgesproken is met de aannemer dat dagelijks de rommel wordt opgeruimd. Hiervoor 

zijn vaste opslagterreinen ingericht. Ook is afgesproken dat er niet te hard wordt gereden met het 

zware materieel. In de winter zorgen we zo nodig voor noodverlichting en in de zomer zorgen we 

ervoor dat de speelplekken voor de kinderen zoveel mogelijk beschikbaar zijn, nieuw of oud. Zeker 

tijdens de vakanties.  

 

Natuurlijk wordt er wel eens wat vergeten of over het hoofd gezien. U kunt Marcel Schulze, de 

gemeenteopzichter, hier direct op aanspreken. Gaat wel zo snel. Telefoonnummer 06-10541424. 

 

Overige werkzaamheden  

Werkzaamheden die de komende tijd ook staan te gebeuren, maar waar u minder last van zult 

hebben, zijn de aanleg van een watergang, de aanleg van twee nieuwe bruggen en wat 

herstelwerkzaamheden aan de bestrating bij de Lidl.  

 

De watergang komt op een plaats waar vroeger ook een sloot heeft gelegen. Deze zorgt voor een 

betere ecologie en waterhuishouding. Dit op advies van een extern specialistisch bureau. De bruggen 

worden gelegd over het water tussen de Schaepmanlaan en de Nobellaan, en tussen de twee parkjes 

achter de Cort van der Lindenlaan, ook wel het Pinkeltjepark genoemd. Hierdoor ontstaat één groot 

park waar een vlinder-/schaduwtuin gepland staat. 

Woningbouw in Noord  

Tussen de in 2008 gerenoveerde flats stonden zestig ouderenwoningen. 

Deze woningen voldeden niet meer aan de huidige bouwtechnische eisen, 

zodat sloop en vervangende nieuwbouw de enige oplossing was. De braak 



liggende gronden worden waar nodig opgehoogd en vervolgens ingezaaid met gras, zodat het er toch 

netjes uitziet. De nutsbedrijven halen hier eerst nog wel oude leidingen en kabels weg.  

 

Rondom Wonen heeft besloten om de nieuwbouw in twee fasen op te pakken:  

 

De eerste fase is het project ‘Aan de Thorbeckelaan’ ter hoogte van de Cort van der Lindenlaan en 

Gerbrandylaan. Rondom Wonen heeft een overeenkomst gesloten met Van Wijnen ontwikkeling 

voor de realisatie van 14 grondgebonden woningen. De  woningen hebben alle voorzieningen zoals 

wonen, koken, slapen en douchen op de begane grond en op de 1e verdieping is ruimte voor een 

logeer- of hobbykamer. Geschikt voor kopers die hun grote eengezinswoning willen achterlaten om 

naar een woning te verhuizen die meer levensloopbestendig is. Als 70% van de woningen verkocht is 

start de bouw.  

De tweede fase is langs de Thorbeckelaan tussen de Kuyperlaan en Troelstralaan. Op termijn 

overweegt Rondom Wonen om hier een drietal zogenaamde Urban Villa’s te realiseren met in totaal 

52 woningen.  

 

Werkgroep renovatie Parkbuurt   
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 renovatie Parkbuurt in 

het leven te roepen. 

 

Gedurende de looptijd van de renovatie wordt elke drie maanden -indien daar aanleiding toe is- een 

buurtnieuwsbrief verspreid.  Verder vindt u algemene informatie en over de komende periode, op de 

website van de wijkvereniging en de gemeente. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Ook deze 

lijst vindt u straks op beide websites. Dus als u vragen heeft, raadpleeg dan alstublieft eerst even de 

website voordat u de vraag stelt aan één van de betrokken aannemers. 

Contactpersonen ‘werk in uitvoering’  

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kun u dit online 

melden via ‘t Meldpunt Leefomgeving. Klik op het plaatje in de rechterkolom van deze nieuwsbrief.  

Vragen of opmerkingen over de nutswerkzaamheden kunt u beter direct aan het juiste adres melden. 

 

• Stichting Kabeltelevisie Pijnacker heeft aannemer BAM ingeschakeld.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. van Kooten, tel: 06-53906856  (08.00 - 

16.00) of via het storingsnummer: 0800-2352299 

• Het Dunea drinkwaterbedrijf heeft het werk uitbesteed aan aannemer Visser & Smit Hanab. 

Uw contactpersoon is de heer C. Haket, tel: 06-25546325  (08.00 - 16.00)  of via het 

storingsnummer: 088-3474747 

• Ook Stedin, de netbeheerder voor gas en elektriciteit, werkt met aannemer Visser & Smit 

Hanab. Uw contactpersoon is de heer J. de Snoo, tel: 06-50225681 (08.00 - 16.00) of via het 

storingsnummer tel. 0800-9009 

• KPN heeft aannemer Volker Wessels Telecom ingeschakeld. Storingsnummer: 0800-0407  

• Verhoef Infra BV is de aannemer die het werk voor de gemeente uitvoert. Dit werk bestaat 

uit het verwijderen van bestrating, vervangen van de riolering, ophogingswerkzaamheden en 

het aanleggen van de nieuwe bestrating en inrichting. Vragen of opmerkingen over de 

uitvoering van de werkzaamheden kunt u doorgeven aan Marcel Schulze, 

gemeenteopzichter, telefoon 06-10541424 of mail naar m.schulze@pijnacker-nootdorp.nl. 


