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Het projectteam heeft laten zien
dat goede communicatie vanuit
de gemeente echt wel mogelijk
is.

Onze welgemeende
complimenten!

Faillissement.

Maandag 27 maart werden de
medewerkers van Verhoef Infra
teruggeroepen naar kantoor.
Het angstige vermoeden werd 's
middags bevestigd. Verhoef
heeft zijn faillissement aange-
vraagd.  Op onze ledenavond
werd door een aantal leden
vooral medeleven getoond met
de medewerkers. Uiteraard ook
heel vervelend voor de bewo-
ners. Nog langer overlast! Geluk-

kig gaf de curator al snel aan dat
de gemeente zijn handen vrij had
om een andere aannemer te
zoeken.

De bewoners van de Heester-
buurt werden middels brieven
van de ontwikkelingen op de
hoogte gehouden. De vierde en
laatste brief was voorzien van
een heerlijke plak chocolade.
Begin mei hervatte Heijmans de
werkzaamheden.

Van de voorzitter

Eindelijk

Het moest dit voorjaar even duren voordat de eerste Nieuwsbrief  bij u op het scherm of de
deurmat verscheen. Oorzaak was een vakantie en vervelende ziekte van uw redacteur. Dank u
we hebben de vakantie en de ziekte overleeft en we gaan er weer voor.

In deze brief weer een aantal berichten over ontwikkelingen in uw eigen buurt. We hopen dat
u er genoegen aan beleeft.

Bart Ennema eindredactie

Nieuwsbrief wijkvereniging Pijnacker Noord

 Hebt u kwaliteiten die
van pas kunnen komen
bij het maken van deze
nieuwsbrief?

 Help ons dan om drie
keer per jaar een
Nieuwsbrief te maken

 Meld u aan via de mail:
sociaal@pijnacker-
noord.nl

W i j k v e r e n i g i n g
P i j n a c k e r  N o o r d
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Pijnacker Noord heeft een buurttuin. Hij is
te vinden achter de Cort van der Linden
flat. Bij de Lidl het bruggetje over, rechtsaf,
langs de zijkant van de flat en voila, de
buurttuin. Op 13 mei werd hij officieel
geopend door wethouder Melzer. Dat viel
een beetje tegen omdat het de hele middag
regende, maar toch waren er voldoende
mensen om de zaak een beetje cachet te
geven. Verder werd bij de ingang een mini-
biebje geplaatst. Ieder kan hier boeken en
tijdschriften in zetten en eventueel meene-
men. Bovenin de minibieb is een vitrine
met mededelingen over de tuin.

Deze winter is er door een groep vrijwilli-
gers hard gewerkt om alles voor elkaar te
krijgen. Er werden takken van wilgen langs
de hoeken opgestapeld, z.g. takkenrillen.
Hierdoor krijgt de tuin een besloten karak-
ter. Er werden houtsnippers op de paden
gelegd en er werd een poort gebouwd. Er is
een waterleiding, water uit de hoge vaart
komt indien gewenst uit het kraantje. Na-
tuurlijk werden er deze winter ook plannen
gemaakt. We hebben ervoor gekozen om
een totaalplanning te maken. Mensen heb-
ben hier dus geen eigen stukje, ieder werkt
voor de hele tuin.

Wat is er zoal te vinden ? In de tuin zijn
links en rechts van het hoofdpad 12 bedden
gemaakt. Hierin worden groenten ver-
bouwd volgens een wisselteelt systeem.
Langs de rand is dit  jaar een nieuw bed
gemaakt omdat er teveel compost gebracht
was. Hier staan aardappels en pompoenen
en courgettes. Er zijn drie hoofdgroepen
die elk jaar wisselend op andere bedden
geteeld zullen worden: wortelgewassen,
bladgroenten en bonen. Wisselen betekent
minder last van ziektes. We werken biolo-
gisch en zonder gif. Om de slakken te be-
strijden zijn er b.v. potjes gistwater ingegra-
ven en strooien we koffiedik.

Langs de randen staan verschillende pluk-
struiken zoals bessen, frambozen, aardbei-
en en bramen. Verder komen er weer dahli-
a's en gladiolen. Voor het mooi, maar ook
om te plukken. Natuurlijk moet alles nog
een beetje groeien, maar het begin is er.

Buurttuin Pijnacker-Noord
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Wetenswaardigheden van de Bomen- en
Berkenbuurt tot op heden

Op 20 mei 2014 is voor deze buurt de eer-
ste informatieavond gehouden in het Paro-
chiehuis over de herinrichting in het kader
van de renovatie van de wijk Noord.

Het ontwerpbureau DN Urbland heeft van
de gemeente de opdracht gekregen om het
ontwerp voor deze buurt te maken. Op
deze avond ging het over:
*  hoe het proces is ingericht voor het ont-
    wikkelen van het herinrichtingsplan en
    wat de rol van de bewoners is bij het
    vervaardigen van het plan,
*  de technische aspecten van de renovatie,
* wat de eerste ideeën zijn voor de herin-
   richting.

Met al hetgeen op deze avond is aangege-
ven is het ontwerpbureau aan de slag ge-
gaan.

Op 2 juni 2014 is een avond gehouden over
de 12+ speelplekken aan de Goudenregen-
singel en de Vlierlaan.

Op 3 juni 2014 is het Programma van Eisen
voor deze buurt definitief vastgesteld en
kon het adviesbureau hiermee aan de slag.

Op 30 juni 2014 is door de wijkvereniging
een 1ste commentaar gegeven op het con-
ceptontwerp. Op 15 juli 2014 is het 2de
conceptontwerp ontvangen.

Op 17 september 2014 is de 2de info avond
gehouden betreffende het Concept-
Schetsontwerp. Met alle mondelinge en

Berken en Bomenbuurt
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schriftelijke op- en aanmerkingen is het
adviesbureau weer aan de slag gegaan om
het Schetsontwerp weer aan te passen.

Op 16 oktober 2014 is voor de bewoners
van Park Berkenoord een aparte info avond
belegd over alle grondperikelen. Aan de
hand van de kadastrale gegevens is geble-
ken dat de huidige (eigendoms)grenzen
gezien de overzichtsfoto’s niet duidelijk zijn
voor de bewoners en de gemeente.
Op deze avond is afgesproken dat de ge-
meente alles gaat inventariseren en een
voorstel per bewoner/eigenaar zal maken.

Op 15 juni 2015 is er een avond georgani-
seerd in de Acker om het Voorlopig-
Ontwerp voor deze buurt te presenteren
en is aan de hand van alle mondelinge- en
schriftelijke opmerkingen een Definitief
Ontwerp gemaakt.

Het Definitief Ontwerp is in december 2015
gepubliceerd. Dit alles is een opsomming
van belangrijke data. Om dit alles mogelijk
te maken heeft uw bestuur vele vele uren
overleg gehad met Marieke van de Heijden
projectmanager) en Peter
Bol (projectleider) als
projectteam van de ge-
meente Pijnacker-
Nootdorp samen met de
heer Bart Bordes van DN
Urbland.

            Drukte op 12 juni

Buurtpreventie
U bent ons vast al wel eens tegengekomen.
Blauwe hesjes met de tekst “Attentie Wijk-
toezicht”, dat zijn wij!
Onze groep bestaat uit 15 mannen en vrou-
wen die op verschillende tijden rondlopen
in de wijk.
Als een extra paar ogen voor de Politie
lopen we op verschillende uren en dagen
van een week een willekeurige ronde van
ongeveer een uur.
Dat doen we altijd met z'n tweeën, om het
gezellig te houden, om het voor onszelf ook
veilig te houden en twee zien er meer dan
één!
We spreken mensen aan als daar aanleiding
voor is maar ook geven we advies over

veiligheid en maken een praatje als er be-
hoefte aan is.
Wij zijn toezichthouders (en niet meer dan
dat)  en dat houdt in dat we proberen een
oogje in het zeil te houden.
Mochten we iets verdachts zien dan scha-
kelen we de Politie in zodat zij dat verder
kunnen uitzoeken.We hebben een recht-
streekse lijn met het bureau.
Als er bijvoorbeeld sleutels in een deur
zitten, dan bellen we eerst aan. Wanneer er
iemand thuis is wijzen we daarop en anders
vragen we aan de Politie wat we zouden
kunnen doen.
Door middel van attentiekaartjes maken we
onze medebewoners attent op onveilige

situaties. Zien we een open poort met fiet-
sen die niet op slot in het zicht staan, dan
leggen we zo’n kaartje neer met onze naam
en doen de poort dicht. Ook doen we dit als
we bijv. een deur open zien staan of als de
ramen van een auto niet gesloten zijn. We
blijven altijd even staan om te zien of de
eigenaren in de buurt zijn dan spreken we
hen er op aan.
Dit is wat Wijktoezicht zoal doet, mocht U
interesse hebben om U aan te melden dan
kunt U altijd informatie vragen.

Met vriendelijke Groet
Coby van der Lans – van der Pennen
Coördinatie WTZ Noord

Op vrijdagavond zijn we meestal in de
tuin aanwezig, om te planten en onkruid
te trekken. Later gaan we dan ook oog-
sten. Kom gerust een keertje langs om
een praatje te maken, om te helpen of
om indien voorradig iets mee te nemen.
Voorlopig heten we nog Buurttuin
Pijnacker Noord, maar wie een mooiere
naam weet te verzinnen mag dat door-
geven.
Contactpersonen zijn Petra Graafland
(algemene zaken) en Martien Kalkman
(tuindingetjes)
Bezoek ons ook op Facebook: buurttuin
pijnacker noord.

Contactpersoon:
Martien Kalkman
mkalkman@skpnet.nl

Daarnaast is er over details van de uitvoering
overleg geweest met de vertegenwoordigers
van de Stichting Ronde van Pijnacker. Ook
met de schoolbesturen is overleg geweest
over de uitvoering van de werkzaamheden
om de veiligheid van de kinderen te waarbor-
gen.

Op maandag 12 juni j.l. nodigden de Gemeen-
te en uw bestuur de inwoners van de Berken
en de Bomenbuurt uit om het begin van de
werkzaamheden toe te lichten en de opkomst
die avond was geweldig.
Meer dan tweehonderd mensen waren aan-
wezig om na een introductie van onze voor-
zitter Joop van den Berg, te luisteren naar de
uitleg van de heer Peter Bol. Deze benadruk-
te dat er overlast zal plaats vinden tijdens de
renovatie, maar de Gemeente zal er alles aan
doen om dat zo veel mogelijk te beperken.
De veiligheid in de wijk is bovendien ook
voortdurend een punt van aandacht.

Volg het werk via de website van de wijk en
de Gemeente.

Foto boven: Wethouder Melzer opent de
tuin
Links: Matthew Klok van Rondom Wonen
overhandigt de sleutels van de Minibieb
Onder: Zo ziet de tuin er nu uit.
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Wijkvereniging Pijnacker Noord is in het leven geroepen toen de Gemeente
Pijnacker zo’n tien jaar geleden het plan op tafel legde om de wijk Noord te
renoveren. Na de bekende kinderziektes bij het opstarten van zo’n proces, is
de wijkvereniging coproducent van deze grootse opknapbeurt. En het over-
leg met de Gemeente is dan ook zeer intensief.

Nu de renovatie goed op gang is en we duidelijk zicht hebben hoe dat verder
zal gaan, richt het bestuur zijn aandacht niet alleen maar op de “stenen”,
maar ook op de bewoners van al die stenen.

Het samenwonen en leven in een wijk als de onze heeft kanten die nog wei-
nig aandacht hebben gekregen. Daar komt verandering in, samen met u, de
bewoners van ons mooie en steeds mooier wordende, Pijnacker-Noord.

Bezoek ons ook op:
www .pijnacker-

noord.nl

De jaarlijkse contributie bedraagt € 7,50 over te
maken op rekening     NL 08 INGB 0004 778 678

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief gaat via
onze website www.pijnacker-noord.nl.

W i j k ve r e n i g i n g
P i j n a c k e r  N o o r d

Repair Café Noord

Angstaanjagende demonstratie van Virtu-
al Reality in het Repair Café Noord

Op 6 mei was ons Repair Café Noord weer
open. Iedere keer worden de reparaties in
de werkelijkheid uitgevoerd. Anders heb-
ben onze klanten er niets aan! Maar deze
keer hadden we als speciaal onderwerp
een echte demonstratie van Virtual Reali-
ty.

De Delftse start-up CleVR was present met
de allernieuwste Oculus Rift VR-bril. Daar-
mee konden twee angstaanjagende werel-
den worden gedemonstreerd, een wereld
vol indrukwekkende hoogten en diepten
en een wereld met gigantische dinosau-
russen.

De beleving is zo echt dat bij velen het
angstzweet letterlijk uitbrak. Guntur San-
dino van CleVR moest dan je hand vast-
houden om niet onderuit te gaan. Vele
extra klanten waren op deze demo afge-
komen.

Ook enkele gezinnen met tot heel kleine
kinderen! De jongste kinderen vonden het
niet zo eng – alleen leuk, maar die moeten
ook nog leren dat je gevaar moet ontwij-
ken!

Al met al was dit een prikkelende  aanvul-
ling op het normaal ook al spannende en
gezellige verblijf in het Repair Café. Want
het is nooit zeker of je kapotte apparaat
wel reparabel is. Zo is ons Repair Café
langzaam niet meer weg te denken uit
heel Pijnacker, speciaal niet uit Noord.

geschreven door Charles van der Mast

Guntur Sandino van CleVR helpt je
graag om in evenwicht te blijven

Bijeen komst van 3 juni
Tijdens dit Café stond kinderspeelgoed
centraal.

De Doewat was aanwezig om kinderen
enthousiast te maken voor het zelf
doen.

Sommige reparaties vroegen om inzet
van meerdere Repair Café knappe kop-
pen.

Ziet u onze nieuwe uniforme kleding?


