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De jaarvergadering 2010 vond plaats op 31 mei 2010. Het bestuur is in 2010 negen maal bijeengekomen. De vergadering 

vond plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Een maal is een brainstormmiddag georganiseerd 

over onze missie en doelen. De heer R. Kasteel is afgetreden wegens verhuizing. De heer F. Holtkamp is toegetreden. 

 

Overleg en samenwerking met de Gemeente 

Door de verkiezingen van de Gemeenteraad in 2010, de trage vorming van een nieuw college van BenW en het 

aantreden van een nieuwe gemeentelijke projectleider kwam het overleg met de Gemeente over de voortgang van  de 

plannen erg laat op gang. Dat had tot gevolg dat er vertraging is opgetreden in het ontwerp voor de Staatsliedenbuurt, 

Parkbuurt en Heesterbuurt. De Gemeente heeft een nieuwe planning opgesteld waaruit blijkt dat het gehele project een 

jaar langer gaat duren dan in de eerder opgestelde planning. Het wordt 2014 en daarin is nog geen rekening gehouden 

met de nieuwbouw van de Gemeente (RondomWonen) en die op de locaties Stanislas I en II. 

 

Buurtplannen en de Wijkontsluitingsweg 

Hoewel er vertraging is opgetreden, krijgen de buurtplannen van de Staatsliedenbuurt, Parkbuurt en Heesterbuurt de 

nodige aandacht. Het Definitieve Ontwerp van de Staatsliedenbuurt is vrijwel gereed gekomen en het overleg over het 

schetsplan met de bewoners van de Parkbuurt kon nog voor de kerstvakantie plaatsvinden. De verwachting is dat nog 

voor de zomervakantie 2011 het Definitief Ontwerp kan worden opgesteld. Voor de Heesterbuurt werd een 

informatieavond gehouden waarbij de bewoners hun mening en ideeën konden geven waardoor aan de eerste stap in het 

ontwerpproces, het maken van de ontwerpschets, kan worden gewerkt. 

Over de wijkontsluitingsweg kon geen definitief ontwerp worden overeengekomen. De Wijkvereniging heeft twijfels of 

de door de Gemeente gemaakte inrichting van deze weg voldoende vermindering veroorzaakt van (hinder door) 

sluipverkeer en voldoende veiligheid biedt o.m. bij de scholen. De wijkvereniging streeft er nu naar een second opinion 

uit te laten voeren door een externe deskundige aangezien de Gemeente haar plan niet wil veranderen en zij ook niet de 

bereidheid heeft om samen met de Wijkvereniging een gezamenlijk plan te maken. 

De bewoners in Pijnacker Noord zijn zelf verantwoordelijk voor het ophogen en herbestraten van de brandgangen. De 

wijkvereniging heeft daartoe een drietal bedrijven benaderd voor het maken van offertes/prijslijsten per brandgang. Deze 

offertes zijn aangeboden aan de bewoners. Er is een aantal coördinatoren per straat of een aantal straten gevonden. 

 

De werkgroep Spelen heeft met de Gemeente en Staatsbosbeheer overlegd over de mogelijkheid om een speelplek voor 

de 12+ jeugd te realiseren in de Balijrand. Ook is een workshop Spelen voor de 12+ jeugd in de Poort georganiseerd. Zij 

heeft de ontwerpen van DN Urbland beoordeeld op de wensen van de bewoners tijdens de workshop en vragen van 

bewoners betreffende speelplekken in overleg met gemeente en DN Urbland beantwoord.  

De resultaten van de workshops voor de speelplekken in de Geleerdenbuurt, de Staatsliedenbuurt en de Parkbuurt zijn 

voor 2010 aan de gemeente en aan DN Urbland overgedragen.  

De werkgroep Groen is niet bij elkaar geweest in 2010, maar heeft enkele keren per email contact gehad en 

meegediscussieerd over ontwerpplannen van DN Urbland, mede op basis van eerder door de werkgroep uitgebrachte 

voorstellen.  

 

In 2010 is een begin gemaakt met het werken aan het thema sociaal beheer. De tweede en derde doelstelling van de 

statuten vermelden  “het bevorderen van de betrokkenheid met en  de verantwoordelijkheid van de bewoners voor hun 

omgeving en het bevorderen van onderlinge contacten in de wijk”. Los van het concept van Wijkgericht Werken van de 

Gemeente hebben wij onze eigen doelen verkend. Eerst hebben we met de Sesam Akademie geprobeerd een plan te 

maken. Uiteindelijk zijn we zelf gekomen tot een eigen notitie Sociale Cohesie en Burgerparticipatie Pijnacker Noord. 

Deze willen we in het jaar 2011 stapsgewijs gaan implementeren – met de behoeften, initiatieven en meningen van de 

bewoners als uitgangspunt. 

 

Het bestuur heeft de website – na vergelijking van diverse offertes - geheel herzien. Doel is om met een frisse uitstraling 

de communicatie met en tussen de bewoners te verbeteren. Na een testperiode in december is de site meteen na de 

jaarwisseling geopend. Het beheer van de inhoud van teksten en foto’s kan nu snel en flexibel door het bestuur zelf 

worden gedaan. 

 

Aantal leden per 1 januari 2010 was 292 en per 31 december 2010 was 337; 

Als bestuur hebben gefunctioneerd: J.M. van Beusekom, voorzitter; C. van der Mast, secretaris; J.A. van den Berg, 

penningmeester; J.Roos, bestuurslid en voorzitter werkgroep Spelen; P. Kloosterman, bestuurslid en voorzitter van de 

werkgroep Verkeer; R.Kasteel, bestuurslid en webmaster (tot 1 november 2010); F. Holtkamp, bestuurslid (sinds 1 

september 2010); H. Merkus, adviseur van het bestuur en voorzitter van de werkgroep Groen. 

 

Pijnacker maart 2011,  
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