
De wereld en ook onze wijk ziet er opeens heel anders uit in dit
voorjaar. Dat zal niemand ontgaan zijn.  Het is nog stiller dan nor-
maal. Ook activiteiten van onze wijkvereniging kunnen daardoor niet
doorgaan of niet beginnen. In begin maart hebben wij als bestuur al
besloten de ALV , die gepland stond op maandagavond 30 maart niet
door te laten gaan. De uitnodigingen waren toen gelukkig de deur
nog niet uit, die bewaren we voor beter tijden. We hopen dat we de
ALV later dit jaar nog kunnen organiseren.
Er gaan ook dingen gewoon door. De laatste straten in de wijk wor-
den opgeknapt en nu definitief bestraat. Wanneer de Acacialaan
klaar is kunnen we ook het mooie eerste kunstwerk aan de kopgevel
ter hoogte van de Esdoornlaan zien. Achter de buurttuin zijn fruitbo-
men geplant, zodat we nu naast een buurttuin ook een buurtboom-
gaard hebben. Noord is een gezonde buurt.
Er gaan heel veel dingen niet door en we zitten allemaal thuis, maar
er zijn ook mooie initiatieven. Ook wij zijn met vragen te benaderen
en zullen dan kijken of we iets kunnen. Misschien hebt u een goed
idee, of weet u waar hulp nodig is. Laat het ons weten.
Buiten komt het groen in de wijk weer uit haar winterslaap. Gelukkig
wordt het wel gewoon weer lente. Aan de Balijrand zijn al zeker 9
lammeren geboren. De eerste mocht vanwege de milde nachten
blijven en is nu al groot, maar de anderen zijn kort na de geboorte
naar een warme stal gebracht.
De bomen lopen overal prachtig uit en in de buurttuin wordt alweer
druk gezaaid.
Alleen “samen” is nu een meer figuurlijk dan letterlijk begrip. Laten
we ons samen voelen, ondanks de afstand die we moeten houden.
Laten we  vooral op elkaar letten en helpen waar het kan.
Hopelijk kunnen we dan aan het einde van de zomer, met de hele
wijk samen, tijdens een uitbundig feest vieren dat de renovatie af is.
Daar hopen we dan als bestuur veel mensen te zien en elkaar weer
te kunnen begroeten.

Petra Graafland

Van de voorzitter

Pijnacker-Noord in intelligente lockdown. Als ik de honden
uitlaat kom ik bijna geen mens tegen. Het is stil op straat…

In deze ongewone tijd sturen we u de Nieuwsbrief van de
Wijkvereniging om u te laten weten dat wij er nog steeds
zijn. We hopen dat het u goed gaat en dat u het kunt uithou-
den binnen.

We wensen u veel gezondheid en vooral geen corona!

Namens het Bestuur

Bart Ennema eindredactie

Nieuwsbrief wijkvereniging Pijnacker Noord

Jaargang 6, nummer 1

2 mei 2020Van de voorzitter 1

Kunst in de Bomenbuurt 2

Buurttuin 2

Repair Café 2

Omgekeerd inzamelen 3

Ouderenhuisvesting 4

Lente-impressie 4

Renovatie 3

In dit nummer:

De boosdoener:
Het CORONAVIRUS



Samen met Rondom Wonen en SJB is de Wijkvereniging betrokken bij het opknappen van de Bo-
menbuurt. Vorig jaar hebben we meegewerkt aan een bijeenkomst voor de bewoners waarbij ze de
kleur konden bepalen voor het schilderen van hun huizen. Als extra hebben 2 kunstenaars een ont-
werp gemaakt voor kunst op een drietal gevels aan de Acacialaan. Het eerste kunstwerk is inmiddels
geplaatst en 29 februari jl. hebben bewoners van de Bomenbuurt vogels gemaakt die bij de het
kunstwerk, een boom, worden opgehangen. Er is nog een bijeenkomst gepland op 2 mei maar die
zal in verband met de coronamaatregelen waarschijnlijk niet doorgaan.

Nieuwsbrief wijkvereniging Pijnacker NoordPagina 2

U zult het wel gemerkt hebben, door de huidige situatie is ook ons Repair Café al twee
keer niet open geweest en dat kan nog wel even duren. Jammer natuurlijk, maar we heb-
ben niet stil gezeten.
We hebben zelfs de landelijke pers gehaald met een poging om mondkapjes uit de printer
te vervaardigen. Naar het ontwerp van tandarts Spencer Zaugg uit de Verenigde Staten,
heeft onze printer een paar van die kapjes geproduceerd. We hebben ze ter goedkeuring
aangeboden aan de daartoe bevoegde instanties. Maar die gaven aan dat zij daar geen
tijd voor hadden, helaas.

Repair Café Door: Bart Ennema
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Kunst in de Bomenbuurt Door: Suzan Vermeer

In de Buurttuin is het voorjaar begonnen.  De bedden zijn
schoongemaakt, de paden zijn van nieuwe houtsnippers voor-
zien en er wordt volop voorgezaaid in de kasjes en gezaaid in
de volle grond.
Vorig najaar is er met de actie van de Plus Sabine Zondag geld
opgehaald voor fruitbomen. 18 maart, Boomfeestdag, zijn de
bomen geplant. Het was jammer dat het geplande feestje met
groep 5 van de Josephschool en de hulpkwekers van Zorgkwe-
kerij bloei niet doorging. Groenbedrijf Van Schie kon gelukkig
nog wel met een kleine graafmachine de gaten voor ons ma-
ken. Er zijn appel-, peren- en pruimenbomen geplant.

Nieuwsgierig geworden?
We werken elke vrijdag om 19.00 een uurtje in de tuin. Kom
eens een keer kijken.

Buurttuin voorjaar 2020
Door: Suzan Vermeer

Na onze laatste mededelingen over het verloop van de renovatie met alle onverwachte
zaken die de aannemer tijdens de graafwerkzaamheden tegen kwam, kunnen wij nu mee-
delen dat alle graafwerkzaamheden ten behoeve van de riolering zijn afgesloten. Wat nu
nog rest zijn naast het ophogen en bestraten, ..de beplantingswerkzaamheden. Zoals u
reeds hebt gemerkt is de Acacialaan vanaf de Oostlaan tot aan de Groen van Prinstererlaan
in week 13 volledig bestraat en zijn de werkzaamheden aan de Goudenregensingel tussen
de Noordweg en de Acacialaan volop in uitvoering. De planning is dat dit in week 15 kan
worden afgerond. Inmiddels is er ook al een begin gemaakt van het gedeelte van de Gou-
denregensingel tussen de Acacialaan en de Meidoornlaan. Het gedeelte van de Goudenre-
gensingel waaraan de Casaschool en Wombat zijn gelegen zou in de voorjaarsvakantie ter
hand worden genomen. Ook is al een begin gemaakt met de Groen van Prinstererlaan. Nu
de scholen gesloten zijn door de pandemie met het corona virus, kan dit gedeelte mogelijk
eerder afgerond worden.
Wat na de bovengenoemde straten nog overblijft is het gedeelte van de Meidoornlaan
tussen de Goudenregensingel en de Oostlaan. Ook zullen hier en daar nog wat aanpassin-
gen plaatsvinden (zoals de punaise hoek Prunuslaan / Noordweg en 30 km aanduiding bij
Nootdorpseweg en Goudenregensingel).  De werkzaamheden aan dit gedeelte hoopt de
aannemer in week 22 te kunnen afronden. De werkzaamheden die dan nog moeten wor-
den verricht zijn het afvoeren van de overtollige materialen en de bouwketen alsmede het
weer in de oorspronkelijke staat opleveren van de door de aannemer gebruikte locaties.

Renovatie Door: Koos van der Elst

De boom voordat de vogels erin “gevlogen”waren

Omgekeerd inzamelen Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Avalex

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. We willen minder kilo’s restafval en meer afval scheiden. Dat is duurzaam en
tegelijk kunnen we daarmee de kosten voor afval beperken.

Hoe werkt het Nieuwe Inzamelen?
Met het nieuwe systeem maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk voor u. De basis is dat we de meeste herbruikbare grondstoffen
(vlak) bij uw woning ophalen. Het weinige restafval wat u over houdt, brengt u naar een  verzamelcontainer in de wijk. Net zoals uw glas en
textiel.
Het wordt niet overal hetzelfde.
Er zijn een aantal verschillen:
•  In wijken met kliko’s aan huis zamelen we herbruikbaar afval in bij de woning. De kliko die u nu gebruikt voor restafval wordt straks voor
PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drinkkartons). De kliko’s voor GFT-afval en oud-papier blijven.
•  Bij appartementen of flats kunnen we de inzameling van gescheiden afval niet op de zelfde manier doen als bij eengezinswoningen met
een tuin. Per locatie kijken we naar een passende manier voor het gescheiden inzamelen van afval.
•  Als in uw wijk het afval via ondergrondse verzamelcontainers wordt opgehaald, dan blijft dit zo. Mogelijk verandert de verdeling
In containers per soort afval.

Op www.pijnacker-nootdorp.nl/afval vindt u informatie over het nieuwe afvalbeleid, afval scheiden en de locatieplannen.

Als u vragen heeft kunt u bellen met de gemeente via het telefoonnummer 14 015.

Ook kunt u uw vraagmailen naar afval@pijnacker-nootdorp.nl

Het nieuwe inzamelen zoals dit eruit komt te zien met kliko’s aan huis

Dit bericht is samengesteld uit de informatie van de Gemeente.

Planning Locaties restafvalcontainers

Acacialaan (Kastanje– en Elzenlaan)
Noordweg (Linde– en Lijsterbeslaan)
Meidoornlaan (Weigelialaan)
Meidoornlaan (Ribeslaan)
Mr. Dr. van den Helmlaan
Meidoornlaan (Wilgenlaan)
Thorbeckelaan (Schaepmanlaan en

Rommesingel)
Pasteurlaan
Albert Schweitzerlaan

Werken aan de Gouderegensingel
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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 € 10,00 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

De lente is buiten volop losgebarsten, hierbij wat
sfeerfoto’s voor degene die niet of nauwelijks
naar buiten kan.

Ouderenhuisvesting, Brief van de Wijkvereniging

In de afgelopen periode heeft het bestuur van onze Wijkvereniging niet stil gezeten. Nu de afronding van het renovatieproject snel
dichterbij komt, doet zich de mogelijkheid voor om plannen te maken voor het in gebruik nemen van de opslagterreinen zoals die
voor dat project noodzakelijk waren.
U heeft een brief van de Gemeente ontvangen over de plannen voor twee scholen aan de Groen van Prinstererlaan. Daar hebben wij
direct op gereageerd, met de mededeling dat we daar direct bij betrokken willen zijn.
Maar er is nog een locatie, de ruimte tegenover het Helmhuis, zou ons inziens uitermate geschikt zijn voor ouderenhuisvesting.
Een brief met onze gedachten daarover hebben wij dan ook naar Burgemeester en Wethouders gestuurd.
Als u die wil nalezen, hier staat hij: https://www.pijnacker-noord.nl/berichten/bouwen-voor-ouderen-in-de-wijk-noord/
Neemt u dit over in uw brouwser en u komt op de juiste pagina op onze website.
Liever op papier? Dan even een berichtje naar info @pijnacker-noord.nl


