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Pijnacker,  februari 2013 

 

 

Geacht lid, 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 18 maart 2013 in De 

Acker (Park Berkenoord) zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur. 

 

AGENDA 

 
1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Verslag van de ALV van 29 maart 2012 (bijlage 1) 

 

4. Jaarverslag 2012 (bijlage 2) 

 

5. Winst en verliesrekening 2012, Balans per 31 dec 2012, Begroting 2013 (bijlage 3) 

 

6. Verslag van de Kascommissie 

 

7. Benoeming Kascommissie 

 

8. Benoeming bestuursleden 

Wegens het verlopen van de eerste vijf jaar van het lidmaatschap van het bestuur worden voorgesteld voor 

herbenoeming:    

Jaap Roos, was voorzitter van de werkgroep Spelen, nu gewoon lid en  

Paul Kloosterman, voorzitter van de werkgroep Verkeer 

Tevens wordt voorgesteld het bestuur uit te breiden met een zesde lid:  

Arend Kranenburg, voorzitter van de werkgroep Spelen. Hij is deskundige op het gebied van ruimtelijke 

ordening. 

 

9. Pauze 

 

10. Presentatie door de heer Aad Tas, lid van het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker 

Hij zal spreken over de geschiedenis en het ontstaan van het gebied waarin onze wijk Pijnacker Noord is 

gebouwd. Hij heeft heel veel foto’s en ander materiaal van het gebied in en rond onze wijk. Hij laat zien 

hoe het gebied er in 1954 uitzag en waarom bouwen in Noord nodig was. Hij gaat ook in op de 

ontwikkeling en groei van de woonwijk. 
 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 

 

 

 

Namens de het bestuur van de Wijkvereniging, 

Charles van der Mast, secretaris 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2012, om 20:00 uur in de Acker. 
 

Aanwezig: Het bestuur Joop van den Berg, waarnemend voorzitter en penningmeester; Charles van der Mast, 

secretaris; Jaap Roos, lid en voorzitter werkgroep Spelen; Paul Kloosterman, lid en werkgroep Verkeer; Floris 

Holtkamp, lid; Henk Merkus, voorzitter werkgroep Groen. Op de presentielijst staan – naast het bestuur – 39 

leden, maar niet iedere aanwezige heeft die ingevuld. 

Bericht van verhindering ontvangen van de leden: Helma Wubben en Fam.Hooijmans. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is groot. De agenda 

wordt gewijzigd zodat de Rondvraag vóór de pauze plaats vindt. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag van de ALV van 20 april 2011 

Er worden geen opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over het verslag. Het wordt dus vastgesteld.  

De voorzitter deelt mede dat de proef met de Hyves pagina die op de vorige ALV is aangekondigd nauwelijks 

reacties en deelnemers heeft opgeleverd. Deze proef is daarom gestopt en de pagina wordt opgeheven. 

Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd of er intussen een reservelid voor de kascommissie is gevonden. 

Het antwoord is neen. Bij punt 7 zal een oproep worden gedaan. 

 

4. Jaarverslag 2010-2011 

De voorzitter geeft een korte toelichting. Belangrijk punt is dat de samenwerking met de Gemeente sterk is 

verbeterd. Dit heeft veel energie en aandacht gekost, maar de winst is groot. De renovatie van de Geleerdenbuurt 

is klaar en dit is gevierd met een geslaagd feest. De plannen mbt de vestiging van de supermarkt Lidl zijn nog 

niet afgerond. 

Gevraagd wordt om opmerkingen te maken over dit jaarverslag. 

De heer Scharp vraagt hoe lang het nog duurt voor de ontsluitingsweg wordt gerenoveerd. De voorzitter zegt dat 

dit nog lang zal duren ivm de vereiste toegankelijkheid van de Staatsliedenbuurt tijdens de werkzaamheden 

aldaar. De ontsluitingsweg zal waarschijnlijk in stukken worden aangepakt, passend bij de voortgang van de 

werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt en de Heesterbuurt.  Dit kan wel twee jaar duren voordat het stuk 

Nobellaan-Troelstralaan wordt aangepakt. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Winst en verliesrekening 2011, Balans per 31 december 2011, Begroting 2012 

De penningmeester neemt eerst de winst- en verliesrekening door. Ongeveer 330 leden hebben contributie 

betaald. Voor de website wordt een vernieuwing voorzien met extra functies zoals een pagina voor 

Vraag&Antwoord bij de werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt. De website is heel belangrijk voor de 

communicatie met de leden en bewoners. 

De penningmeester geeft toelichting op de Balans. Tenslotte de begroting 2012-2013.  

De begroting wordt goedgekeurd zonder verdere vragen en opmerkingen. 

 

6. Verslag van de Kascommissie 

De kascommissie heeft de stukken bestudeerd en schriftelijk goedgekeurd volgens de regels van de statuten. 

J. Bloemendaal en W. Teerlink stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. Wim Teerlink leest het 

schriftelijk verslag letterlijk voor. De vergadering is accoord . 

 

7. Benoeming van nieuwe Kascommissie 

De heren H. de Bruin en W. Teerlink worden in de Kascommissie benoemd. De penningmeester vraagt of er 

iemand reservelid van de kascommissie wil zijn. Het lid Bert Dijksman meldt zich aan. 

De voorzitter dankt allen en schorst de vergadering. 

 



  Bijlage 1 

Wijkvereniging Pijnacker Noord  2 

8. Benoeming bestuursleden 

Bestuurslid Paul Kloosterman neemt de leiding tijdens dit punt over. Hij vraagt instemming met het voorstel van 

het bestuur. De vergadering reageert met applaus waarmee Joop (J.A.) van den Berg tot voorzitter en Floris 

(F.S.) Holtkamp tot penningmeester zijn benoemd. 

De nieuwe voorzitter neemt de leiding van de vergadering weer over. Hij vertelt dat hij na het vertrek van John 

van Beusekom per 1 juni 2011 voorzichtig heeft geprobeerd het voorzitterschap waar te nemen. Hij moet zeggen 

dat hij het steeds leuker is gaan vinden en dat hij nu met plezier de functie van voorzitter officieel wil 

aanvaarden. 

 

9. Benoeming erelid 

De voorzitter schetst de buitengewone verdiensten van John van Beusekom van vóór de oprichting van de 

wijkvereniging tot half vorig jaar. Hij vraagt de vergadering of deze instemt met het voorstel. De vergadering 

reageert met applaus, waarmee John van Beusekom met algemene stemmen benoemd is tot erelid van de 

vereniging. Vervolgens spreekt bestuurslid Paul Kloosterman het jonge erelid toe. Hij beschrijft de duidelijke 

visie, de geleverde bijdragen, de volharding en het harde werken van John. Hij geeft John een cadeau en een 

boeket aan zijn vrouw Els. 

Vervolgens spreekt John  zijn dank uit. Hij voelt zich vereerd en hij dankt het bestuur maar ook de leden voor 

het vertrouwen en de samenwerking. Als boodschap geeft hij allen nog mee dat de volgende stap van de 

wijkvereniging moet zijn om aandacht te besteden aan de sociale component van onze wijk.  

De voorzitter stelt aan de vergadering expliciet de vraag om vrijwilligers die willen mee werken aan sociale 

activiteiten in de wijk, b.v. bij Haloween, enz. Het bestuur hoort graag wie een bijdrage wilt leveren. 

 

10.    Rondvraag 

De heer Wennekes stelt dat er in de Geleerdenbuurt “iets moois is ontstaan”. Hij is er heel tevreden over. Nu 

hoopt hij dat er ook nog voldoende aandacht is voor het onderhoud. 

Een bewoner van de Heesterbuurt vraagt wanneer deze buurt onder handen wordt genomen. De voorzitter deelt 

mede dat deze zomer nog het schetsontwerp gereed zal komen. 

Een mevrouw heeft aan de workshop deelgenomen, maar heeft nog steeds geen terugkoppeling gekregen. De 

vertraging ligt volgens de voorzitter bij de Gemeente. De ideeën die in de workshop zijn ingebracht worden zeer 

gewaardeerd. Ze worden ook in het ontwerp meegenomen. Alleen met duidelijke argumenten kan een andere 

oplossing wordt gekozen. Dhr Teerlink vraagt wat de negatieve punten zijn van de komst van Lidl. John van 

Beusekom vindt de komst van zo’n grote zaak niet gunstig. Hij ziet liever meerdere kleine winkels naast elkaar. 

Bewoners kunnen bezwaar aantekenen.  

 

 

11. Pauze 

 

 

12. Presentatie door mevrouw Jenny van Leeuwen, boswachter van Staatsbosbeheer.  

Jenny van Leeuwen is boswachter van het gebied De Balij en het Bieslandse Bos. Dat is een gebied van plm 650 

ha. In de toekomst worden deze twee gebieden/namen onderdeel van een grotere beheerseenheid met de naam 

“Buytenhout” (van Delftse Hout tot en met een gebied in Zoetermeer aan de overzijde van de A12). Er zal 

minder personeel zijn bij Staatsbosbeheer om dit gehele gebied te onderhouden/beheren. 

Zij noemt ook het bestaan van een zgn “gebruikersplatform” met 16 leden. Ons lid Helma Wubben is daar een 

van. 

Jenny van Leeuwen houdt een zeer enthousiast verhaal over dit prachtige gebied en ze laat vele foto’s zien die zij 

kort geleden gemaakt heeft vanaf de ingang bij de Rommesingel. Onlangs is er een kwaliteitsimpuls aan dit 

gebied gegeven. Het Bieslandse Bos heeft een “facelift” ondergaan. Per jaar komen er meer dan 5000 kinderen 

in het gebied voor educatieve programma’s. Onder andere een zgn Ridderspel. 

Door de aangekondigde bezuinigingen van de Regering zal het Rijk zich terugtrekken uit Staatsbosbeheer. De 

toekomst is onzeker als dat doorgaat. 

Na afloop wordt Jenny van Leeuwen zeer hartelijk bedankt voor haar aanstekelijke verhaal. 

 

13. Sluiting 

 

 

 

Namens de Wijkvereniging, 

 

Charles van der Mast, secretaris 

 



  Bijlage 2 

����������	��	
��������
�����
 
 �


�������

�

�

 
Jaarverslag 2012 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 

De jaarvergadering 2012 vond plaats  op 29 maart 2012. Het bestuur is in 2012 elf maal bijeengekomen. De vergaderingen 

vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Twee maal is een extra bestuursvergadering 

gehouden om acute vragen te beantwoorden. 

Als bestuur hebben gefunctioneerd: J.A. van den Berg, voorzitter (tot 29 maart 2012 als waarnemend voorzitter en 

penningmeester); C. van der Mast, secretaris; F. Holtkamp, bestuurslid tot 29 maart 2012 en penningmeester vanaf 29 

maart 2012; J. Roos, bestuurslid en voorzitter werkgroep Spelen; P. Kloosterman, bestuurslid en voorzitter van de 

werkgroep Verkeer; H. Merkus, adviseur van het bestuur en voorzitter van de werkgroep Groen. 

Het aantal leden per 1 januari 2012 was 331 en per 31 december 2012 waren er 325 leden; 

 

 

Overleg en samenwerking met de Gemeente 

De renovatie van de wijk is gebaseerd op het Masterplan 2006 waarin vastgelegd is dat de samenwerking zou plaatsvinden 

op basis van co-producentschap van  Gemeente en Wijkvereniging. 

De samenwerking verliep ook in 2012 in het algemeen in een prettige sfeer en effectief. Het overleg over de inbreilocaties 

(in het kader van het bestemmingsplan) Stanislas I en Berkenhof verloopt echter tamelijk moeizaam. 

In wisselende samenstelling overleggen vertegenwoordigers van het bestuur nu zeer regelmatig met de gemeente over een 

breed scala aan onderwerpen zoals planning en uitvoering van projecten, financiën, bestemmingsplan, enz. 

 

Buurtplannen, Wijkontsluitingsweg en inbreilocaties 
Op basis van de ervaringen met de Geleerdenbuurt is een nieuwe globale planning gemaakt voor de renovatie van de wijk. 

De totale renovatie zal zoals nu het beeld is doorlopen tot 2020. 

 

Geleerdenbuurt 

In dit jaar is de uitvoering van de renovatie van de Geleerdenbuurt afgerond met het ontwerp en de realisatie van het 

opgehouden gedeelte van de openbare rond de in december geopende vestiging van Lidl. Dit heeft veel tijd gekost. De 

gerealiseerde situatie rondom de Lidl voldoet nog niet en wordt begin 2013 geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 

Staatsliedenbuurt 

Uit de problemen bij de werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn lessen geleerd die bij de renovatie van de 

Staatsliedenbuurt hopelijk tot een betere organisatie zullen leiden. De gemeente schenkt hier duidelijk meer aandacht aan. 

Voor de Staatsliedenbuurt is bovendien een werkgroep van enkele bewoners ingesteld olv een bestuurslid die de 

werkzaamheden op de voet volgt en regelmatig terugkoppeling zal geven aan de gemeente. Doel is om de communicatie 

naar en van bewoners te verbeteren en aldus de overlast tot een minimum te beperken. In mei 2012 zijn de werkzaamheden 

begonnen en inmiddels is de Rommesingel stempel bijna afgerond. Het overleg van de werkgroep staatsliedenbuurt met 

gemeente werpt duidelijk zijn vruchten af. Omdat dit overleg in goede harmonie en en met wederzijds respect verloopt kan 

onnodig overlast zoveel mogelijk worden voorkomen en/of weggewerkt. 

 

Heesterbuurt 

Op 25 juni is het schetsontwerp van de Heesterbuurt aan de bewoners gepresenteerd. Daar zijn veel reacties opgekomen. 

Met name het maken van lussen aan het eind van de doodlopende wegen leverde bezwaren op. Op al deze reacties is een 

antwoord geformuleerd en verwerkt in het rapport. Het voorlopig ontwerp zal in februari 2013 gepresenteerd worden aan 

de bewoners. De reacties op het VO zullen verwerkt worden tot een Definitief Ontwerp  (DO). Vervolgens kan het bestek 

gemaakt worden en naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2014 begonnen kunnen worden met de realisatie.  

 

Parkbuurt 

Voor de Parkbuurt zijn er in 2012 geen verandering in de situatie gekomen. Direct na het afronden van het DO voor de 

Heesterbuurt zullen de plannen voor de Parkbuurt opgepakt worden. Er wordt onderzocht of wellicht de realisatie van de 

Parkbuurt voor een deel gelijktijdig met de realisatie van de Heesterbuurt kan plaatsvinden 

 

Bomenbuurt en Berkenbuurt 

Als gevolg van het uitlopen van de totale planning is aan ontwerpen van deze buurten nog geen tijd besteed. Afgesproken 

met de Gemeente is dat we voor deze buurten ontwerpen zullen maken tot op het niveau van Voorlopig Ontwerp. 

 

Wijkontsluitingsweg 

In 2006 heeft de gemeenteraad van Pijnacker in het Masterplan besloten dat Pijnacker Noord een 30 km gebied moet 

worden en dat sluipverkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een en ander betekent dat de wijkontsluitingsweg 

Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan als een 30 km weg moet worden ingericht. Dwz de inrichting 

moet zodanig zijn dat sluipverkeer via deze weg  zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat de 30 km snelheid handhaafbaar 
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is. Zonder een dergelijke inrichting zal de politie niet handhaven. Daarnaast eist de brandweer dat ze op een makkelijke 

manier door Pijnacker Noord moeten kunnen. De andere hulpdiensten willen ook graag snel en makkelijk door Pijnacker 

Noord, maar zij stellen niet zulke zware eisen.  

In 2012 is er veelvuldig met de gemeente overlegd om binnen de gegeven grenzen tot een aanvaardbare inrichting te 

komen. Op dit moment is er overeenstemming bereikt over de inrichting van de weg met enkele versmallingen en 

drempels, maar moet de soort bestrating en de inrichting van de directe omgeving nog worden overeengekomen. Zodra ook 

dit is gebeurd, wordt er een bewonersavond over dit onderwerp georganiseerd. 

Kortom de wijkontsluitingsweg is een zware "bevalling" met diverse compromissen, maar we hopen dat de nieuwe 

inrichting Pijnacker Noord veiliger en rustiger maakt bij vrijwel afwezigheid van sluipverkeer. 

 

Blocker Nieuwkoopseweg. 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft in 2012 bezwaar aangetekend tegen het besluit van B&W om de blocker op de 

Nieuwkoopseweg te handhaven. Reden hiervoor was dat een deel van ‘ons’ sluipverkeer die route zou kunnen kiezen met 

als gevolg een evenwichtiger spreiding van het sluipverkeer. De bezwaren zijn ook toegelicht in de onafhankelijke 

bezwarencommissie. Deze heeft echter aan B&W geadviseerd dat het college bevoegd was om dit besluit te nemen, 

overigens zonder inhoudelijk op onze bezwaren in te gaan. De officiële reactie van het college is nog niet ontvangen. 

Maar laten Joop en de rest van het bestuur hier ook over oordelen, want ik begin in een wat negatieve stemming tov de 

gemeente/ het college te raken. 

 

Berkenhof en Stanislas I  

Naar aanleiding van plannen voor herinrichting van de locaties Stanislas I en Berkenhof  in verband met een nieuw 

bestemmingsplan voor Pijnacker Noord heeft de wijkvereniging overleg gevoerd met vrijwel alle politieke fracties van de 

gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan en van inspraakreacties van zowel WV-voorzitter als bewoners heeft wethouder 

van Staalduine deze plannen in de commissie Ruimte teruggetrokken voor nader overleg met WV en bewoners. Dit overleg 

is in december 2012 gestart en loopt in februari 2013 nog. Inmiddels zijn door een ingeschakelde architect alternatieven 

voor de bebouwing van Stanislas I ontwikkeld en aan twee wethouders en de gemeentelijke projectleider en bouwkundige 

gepresenteerd. Verder is aan de Casa school tot 1 oktober 2015 vergunning verleend om de voormalige Berkenhofschool te 

gebruiken teneinde levensvatbaarheid te bewijzen. Vooralsnog lijkt het echter moeilijk om een goed compromis te bereiken 

voor invulling in het bestemmingsplan. 

 

Werkgroep Spelen 
In 2012 heeft de werkgroep Spelen het commentaar op het Schetsontwerp herzien op het onderdeel Spelen. We hebben 

bijgedragen aan de beantwoording van vragen van bewoners naar aanleiding van het Schetsontwerp. Daarnaast hebben we 

veel aandacht besteed aan de invulling van een speelplek aan de Seringenlaan.  

 

Aan de Goudenregensingel , aan de zijde van de metrolijn komt een speelplek voor de 12+ jeugd. De voortgang ervan is 

vertraagd omdat een deel van de grond eigendom van Rondom Wonen . Pas als de onderhandelingen tussen gemeente en 

Rondom Wonen succesvol zijn afgerond, kan verder worden gegaan.  

 

Werkgroep Groen 

De werkgroep Groen is niet bijeen geweest in 2012. Haar rol is geminimaliseerd doordat architectenbureau DNUrbland het 

ontwerpen voor haar rekening neemt, waarop bewoners direct kunnen reageren. Deze reacties worden vervolgens door 

wijkbestuur, gemeente en DNUrbland in goed overleg beoordeeld en al dan niet in het volgende ontwerp opgenomen. Het 

bestuur heeft echter besloten om de werkgroep voorlopig te laten voortbestaan in verband met mogelijke inbreng in de 

toekomst. 

 

Sociaal Beheer 

In 2011 is structureel tijd besteed aan Sociaal Beheer door de voorzitter en de secretaris. In oktober is een geslaagde 

excursie georganiseerd met een gids van StaatsBosBeheer. Met steun vanuit het gemeentelijke project Wijkgericht Werken 

is gezocht naar andere sociale activiteiten. Een werkgroep wordt samengesteld om een brochure te maken met de 

geschiedenis, natuur en kunst in de wijk. In 2013 zal dit hopelijk tot een product leiden. Daarnaast zullen op het tijdelijke 

voetbalveldje op Stanislas 1 doelen geplaatst worden en willen we samen met de Willem Alexanderschool en de 

Josephschool dit op een feestelijke wijze gaan openen. In diverse publicaties zijn bewoners opgeroepen om zich aan te 

melden om sociale activiteiten in de wijk op te zetten. 

 

Website  

Op de site zijn de dossiers met vrijwel alle belangrijke nieuwe documenten onderhouden en aangevuld. Door de tellers op 

alle pagina’s kunnen we precies zien hoe vaak bepaalde onderdelen van de site worden gezien. Dagelijks waren er 

gemiddeld plm 5 bezoekers die elk 4 pagina’s bekeken. De pagina’s Dossiers en Buurten zijn het meest bezocht. 

Samen met de Gemeente is een Wijkkrant (januari 2012) en een Nieuwsbrief Wijkgericht Werken (december 2012) 

gemaakt.  

 

Pijnacker februari 2013,  

Bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 
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