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Pijnacker, 6 september 2018
Geachte College van Burgemeester en Wethouders
Geachte leden van de Gemeenteraad
Als bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord willen wij graag het volgende onder uw
aandacht brengen.
Het is u bekend dat de Stichting van twee Pijnackerse Bridgeverenigingen het plan heeft
opgevat om het rouwcentrum van De Laatste Eer gelegen aan de Thorbeckelaan (met een
garantstelling van U) wil aankopen.
Inmiddels hebben wij al enkele malen met bestuurders van de Bridgeverenigingen
gesproken en ook is er een gesprek geweest met omwonenden.
In een eerste verkennend gesprek met de bestuurders van de Bridgeverenigingen hebben zij
aangegeven dat wij het gebouw voor onze activiteiten zouden kunnen huren.
Hier waren wij erg blij mee omdat op termijn “De Schatkaart” ,waar wij nu ruimte huren,
gesloopt zal worden en er dan in de hele wijk Noord voor ons geen ruimte geschikt en
beschikbaar is.
Nu de renovatie van de wijk volgend jaar achter de rug zal zijn, hebben wij besloten om de
sociale activiteiten fors uit te breiden en zal het onderhavige gebouw daarvoor uitstekend
geschikt zijn.
Een neveneffect van het gewijzigde gebruik van dit gebouw zal voor de direct omwonenden
qua parkeren erg nadelig zijn.
Het gebruik van het gebouw zal, zoals de plannen nu zijn, drie avonden en twee middagen
bridgen alsmede een trainingsavond.
Met name de drie/vier avonden brengt naar verwachting veel parkeren met zich mee.
Indicatief spreken we over 40-60 auto’s per avond. Deze zijn dan in “de Staatsliedenbuurt”
aanwezig van ca 19.00 tot na middernacht.
Met de renovatie van de Staatsliedenbuurt is er alles aan gedaan om zoveel mogelijk
parkeerplaatsen te realiseren. Dit parkeren is duidelijk, via de bestrating, aangegeven.
Dat er nu door verandering in het gebruik van dit gebouw parkeeroverlast ontstaat, is iets
wat wij absoluut willen voorkomen.
In de gesprekken met de Bridgeverenigingen hebben wij heel duidelijk aangegeven dat zij in
ieder geval er voor moeten zorgen dat de mogelijke 22 parkeerplaatsen op eigen terrein ook,
ondanks de kosten, gerealiseerd moeten worden.

Om te voorkomen dat leden van de verenigingen toch (ondanks het verzoek van hun
bestuur) reguliere parkeerplaatsen gaan innemen en verder foutief gaan parkeren,
verzoeken wij u in de te verlenen gebruiksvergunning bindende eisen op te nemen.
Deze eisen zullen dan (in onze gedachtegang) voor het merendeel bestaan uit regels omtrent
het parkeren door de leden van de verenigingen.
Hiermee bereikt u dat u de bridgeverenigingen dwingt om het parkeren door hun leden zeer
regelmatig te controleren en zo nodig actie te ondernemen tegen die leden die de regels aan
hun laars lappen.
Verder zijn wij van mening dat u (de Raad) pas akkoord mag gaan met de door de Stichting
van de Bridgeverenigingen aangevraagde gemeentegarantie als het nieuwe beoogde gebruik
van het gebouw met het parkeerprobleem volledig in de omgeving is ingepast.
Mocht u behoefte hebben om over het bovenstaande contact met ons te hebben zijn wij
daartoe altijd gaarne bereid.
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