
Jaarverslag 2006 van de Wijkvereniging Pijnacker-Noord

De jaarvergadering 2006 vond plaats op 9 mei in Le Carillon. In de vergadering werd
afscheid genomen van Willem Wehrmeijer als bestuurslid in verband met zijn vertrek
uit de Wijk. Op zijn plaats werd Fadila Zemouri als bestuurslid door de vergadering
benoemd. De presentatie van wijkagent Marcel Frowijn ging niet door in verband met de
commotie in het dorp over de rellen rond koniginnedag. Het verslag van de vergadering
is op de website van de Vereniging geplaatst.
Op 31 mei heeft de Wijkvereniging een Wijkfeest georganiseerd. Het werd door een 400-tal
bewoners bezocht. Het was succesvol feest, ondanks het gure weer.
Op 7 mei 2006 aanvaardde de Commissie Kernen en Wijken het Masterplan III voor de
wijk Noord. Veel van de inbreng van Wijkvereniging is in dit Masterplan gerealiseerd,
maar op het punt van de herbouw van lage flats van Rondom Wonen, volgt het Masterplan
niet de wensen van de Wijkvereniging. Wel werd intensief overleg met de Wijkvereniging
toegezegd, maar na de gemeenteraadsverkiezingen was het geruime tijd stil.
De Wijkvereniging heeft op een aantal punten bij de Gemeente aandacht gevraagd, zoals
voor het excessief kappen van bomen i.v.m de renovatie van de flats, de aangezegde
verhuizing van de school Berkenhof uit de Wijk en de slordige manier waarop met de
belangen van de flatbewoners werd omgesprongen toen de renovatie van de flats van start
ging.
Rond de jaarwisseling is een ledenwerfaktie gehouden, waarbij bij alle bewoners van de
Wijk een folder van de Wijkvereniging is bezorgd. Het heeft een 20-tal nieuwe leden
opgeleverd. De website van de vereniging is gemoderniseerd en wordt thans gehost door
Richard Hydra Imaging. Er wordt nog gezocht naar een webmaster.
In verband met het aanstaande vertrek van Eugene Noya uit de Wijk is Jules Alting von
Geusau gevraagd om hem op te volgen als adviseur PR en communicatie.
Medio januari 2007 is het overleg gestart met de Gemeente en Rondom Wonen over de
aanpak van de renovatie van de Wijk. Aanvankelijk was de opzet van de Gemeente
zeer formeel, maar door krachtig aandringen van de voorzitter is er een aanvaardbare
structuur ontstaan. Belangrijk is dat de Wijkvereniging door de partijen gezien wordt als
de vertegenwoordiger van de bewoners van de Wijk en er voor geen andere inspraakorganen
als bijv. klankbordgroepen plaats is. Het plan bevat drie lagen: de Stuurgroep (de
wethouder) waar de eindverantwoordelijkheid ligt, de Regiegroep, bestaande uit de heren
Joosten (projectmanager), Swank (Rondom Wonen) en van Beusekom (Wijkvereniging),
waar de beslissingen genomen worden en een 6-tal Werkgroepen, waar de plannen gesmeed
worden. Vier van deze werkgroepen worden getrokken door de Wijkvereniging, te weten
“Groen en Parken” (Henk Merkus), “Verkeer” (George Lubben), “Fysiek Beheer” (Kees
Lalleman) en “Spelen” (Jaap Roos). De twee andere: “Sociaal Beheer” en “Nieuwbouw”
worden door respectievelijk de Gemeente en Rondom Wonen voorgezeten. Uitgangspunt
is dat de inbreng van de bewoners zwaar meetelt. Om deze inbreng gestalte te geven heeft
de Wijkvereniging op 27 maart een vergadering in Le Carillon belegd met de bewoners
(waarbij ook de Gemeente en Rondom Wonen aanwezig waren). De vergadering was druk
bezocht en leidde tot indringende discussies.
Als Bestuur heeft gefunctioneerd: J.M. van Beusekom, voorzitter, J.M.J. van Leeuwen,
secretaris, J.G. van Roon, penningmeester, F. Zemouri, bestuurslid voor de werkgroep Be-
heer, C.M. Lalleman, bestuurslid voor de werkgroep Woonomgeving, J. Roos, bestuurslid
voor de werkgroep Welzijn, G. Lubben, bestuurslid voor de werkgroep Verkeer, E.A. Noya,
adviseur PR en Communicatie. Het bestuur heeft iedere maand vergaderd.
De contributie bedraagt e 7.50 en er zijn thans 334 leden.
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