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Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
t.a.v. het College en de Gemeenteraad 
Postbus 1 
2640 AA Pijnacker 
        Pijnacker, 25 november 2018 
 
Geachte College van Burgemeester en Wethouders 
Geachte leden van de Gemeenteraad 
 
Als bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord willen wij graag reageren op uw brief 
van 22 november 2018 met kenmerk 18UIT15481. 
 
Hierin geeft u aan dat het toekennen van een gemeentegarantie aan de Stichting in oprichting 
van de twee Pijnackerse Bridgeverenigingen uitsluitend mag worden getoetst aan de 
Verordening gemeentegaranties Geldleningen 2015 en ons verzoek om niet akkoord te gaan 
met de gevraagde gemeentegarantie alvorens het parkeerprobleem is opgelost, hierdoor niet 
kan worden gehonoreerd. 
 
De gesprekken met  de bestuurders van de Bridgeverenigingen en enkele omwonenden zijn, 
in de tussenliggende periode van uw antwoord op onze brief, verder gegaan met als resultaat 
dat er een intentieverklaring betreffende het parkeren van de leden van de Bridgeverenigingen 
in de omgeving van het voormalige uitvaartcentrum tot stand is gekomen. 
 
Deze intentieverklaring zal als alles doorgaat in het huishoudelijk regelement van de 
verenigingen worden opgenomen met sancties als leden zich niet houden aan hetgeen is 
opgenomen. 
 
Wij zijn heel blij dat wij met elkaar tot deze oplossing zijn gekomen en hopen dan ook van 
harte dat de Bridgeverenigingen het betreffende pand met uw garantstelling kunnen aankopen 
zodat wij ook als wijkvereniging van het pand voor onze activiteiten gebruik kunnen maken. 
 
Wij hopen dan ook van harte dat u, uw aarzeling om garant te staan voor de noodzakelijke  
lening van de Bridgeverenigingen teniet doet en een akkoord afgeeft. 
 
Om uw besluitvorming betreffende de garantstelling te helpen, willen wij graag het volgende 
nog bij u onder de aandacht brengen. 
 
De wijk Noord zal als alles volgens plan verloopt eind 2019 volledig zijn gerenoveerd, 
waarmee de bewoners erg blij zijn.  
Uit gegevens omtrent de leeftijdsopbouw van de bewoners in de wijk Noord blijkt dat wij 
binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp qua gemiddelde leeftijd verreweg aan de top staan. 
Zelfs landelijk gezien zijn wij qua leeftijdsopbouw erg oud. 
Dit betekent dat er voor al deze “oude” bewoners behoefte is om elkaar te ontmoeten en de 
onderlinge saamhorigheid te vergroten. 



Voor dit ontmoeten, het vergroten van de saamhorigheid en het helpen van de vele 
statushouders is het absoluut noodzakelijk dat er in de wijk een ontmoetingscentrum moet 
komen.  
In uw hoofdlijnen akkoord 2018-2022 verbindt u zich ook om alle wijken van een 
ontmoetingscentrum te voorzien. 
Ook voor ons Repair Café moeten we op termijn omzien naar een andere locatie omdat “De 
Schatkaart” op de nominatie staat te verdwijnen en wij daar uitsluitend op zaterdag terecht 
kunnen. 
De bridge verenigingen hebben zich al bereid verklaard om het gebouw aan ons te verhuren 
voor de door ons te starten sociale activiteiten, om meer samenhang en begrip tussen de 
bewoners te bevorderen. 
 
Mocht u behoefte hebben om over het bovenstaande contact met ons te hebben, zijn wij 
daartoe altijd gaarne bereid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord, 
p/a Tilanussingel 7 
2641 VA Pijnacker 
Tel: 3694609/0610018623 
 
 
 
 
 
J. A. van den Berg        J.J. van der Elst 
Voorzitter         Secretaris 
   
 
 
 
 
 
 

 


