5 september 2018

Beste medebewoners,

Wij, een groep medebewoners en de Wijkvereniging Pijnacker Noord willen u met
deze brief informeren over een onderwerp wat een aantal van ons raakt.
Zoals u wellicht al gelezen hebt is het rouwcentrum van de Laatste Eer aan de
Thorbeckelaan gesloten omdat zij hun activiteiten hebben verplaatst naar de
begraafplaats St. Janshof.
De Laatste Eer heeft het gebouw te koop staan en is in onderhandeling met twee
Bridgeverenigingen in Pijnacker t.w. Multibridge en de Bridge Vereniging Pijnacker.
Op zich is het prima dat bridgeverenigingen het pand willen gebruiken om daar hun
sport en spel te bedrijven, maar het neveneffect van dit gebruik kan ons als
bewoners echter wel raken. De bridgeverenigingen zullen het pand op minstens drie
avonden en 2 middagen gaan gebruiken. Deze activiteiten worden nu in o.a. de
Viergang en het Parochiehuis gehouden. Met name de drie avonden brengen veel
parkeren met zich mee. Gemiddeld zijn dat nu 40 (in de zomer) en 70 (in de winter)
auto’s per avond. Deze staan dan geparkeerd van ca. 19.00 uur tot na middernacht.
De bridgeverenigingen hebben aangegeven dat zij op zoek gaan naar een oplossing
voor deze grote toestroom van auto’s. Op eigen terrein is er ruimte om ca. 20 auto’s
te parkeren. Dat betekent dat tussen de ca. 20 en 50 extra parkeerplekken nodig zijn.
Deze kunnen misschien gevonden worden bij de Lidl. De angst is echter dat de
meeste bridgers eerst zullen gaan parkeren op vrije plekjes zo dicht mogelijk bij het
gebouw en bewoners die wat later thuiskomen noodgedwongen bij de Lidl moeten
parkeren.
De Gemeente stelt zich tot nu toe passief op. Na vragen in de Gemeenteraad heeft
het College van BenW geantwoord, dat zij geen partij is in dit proces. Ook worden er
geen aanvullende voorwaarden gesteld aan de bridgeverenigingen behalve “de
verenigingen onderzoeken de parkeercapaciteit”.

Deze situatie kan leiden tot overlast, onveilige situaties en geïrriteerde bewoners.
Iets wat wij en de bridgeverenigingen niet willen.
Wij willen als groep bewoners en Wijkvereniging voorkomen dat de wijk met een
groot parkeerprobleem wordt opgezadeld en zullen daartoe alle wegen bewandelen
die ons ter beschikking staan.
Wij willen ook graag weten wat u als bewoner van e.e.a. vindt en wat u als
eventuele oplossing zou kunnen bedenken
Wij vragen u om binnen drie dagen een reactie te sturen per e-mail via
info@pijnacker-noord.nl of door deze brief met uw
opmerking/instemming/afwijzing af te geven op een van onderstaande adressen.
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