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           Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2014, om 20:00 uur in de Acker. 
 
Aanwezig: Het bestuur: Joop van den Berg, voorzitter; Charles van der Mast, secretaris; Floris Holtkamp, 
penningmeester; Jaap Roos, lid en voorzitter werkgroep Spelen; Paul Kloosterman, lid en voorzitter werkgroep 
Verkeer; Henk Merkus, geen lid en voorzitter werkgroep Groen. Op de presentielijst staan – naast het bestuur – 
49 leden, maar niet iedere aanwezige heeft die ingevuld. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: fam. van Eijk, fam. van Bueren, fam. de Vree. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is groot.  Hij heet 
speciaal welkom Kees Konings, de wijkvertegenwoordiger van de Gemeente. De agenda wordt niet gewijzigd. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mede dat de Nieuwsbrieven over de voortgang van de Renovatie alleen nog maar via internet 
verspreid worden. 
 
3. Verslag van de ALV van 29 maart 2013 
Bij punt 6 staat een fout: "de heren H. de Bruin en" moet zijn "de heren Bloemendaal en". Er worden verder geen 
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over het verslag. Het wordt dus vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag 2013 
De voorzitter loopt het verslag door en geeft een korte toelichting. De contacten met de gemeente zijn nu goed.  
De Geleerdenbuurt. De afwatering van het drainagesysteem is na diverse onderzoekingen afgesloten. De 
fundering wordt hiermee hopelijk behoed voor droog staan van de houten palen. Over de parkeeroverlast rond 
Lidl is vaak met de Gemeente overlegd. Er zijn extra "anti parkeerpalen" gezet. Het bestuur blijft dit volgen want 
het zal nog wel niet opgelost zijn. 
Staatsliedenbuurt. De renovatie is binnen de planning nagenoeg afgerond. Het resultaat is goed in de "stempels". 
De Thorbeckelaan is echter nog niet definitief bestraat en afgewerkt. Er komt nog een schouw. Een feest ter 
gelegenheid van deze afronding wordt voorbereid. 
Heesterbuurt. De oplossingen voor het parkeerprobleem worden toegelicht. Langs de Meidoornlaan zal haaks 
worden geparkeerd. 
Parkbuurt. Probleem is de plaatsing van de vuilcontainers. De Gemeente heeft aan Avalex gemeld dat deze 
tegenover de ingangen worden geplaatst. De voorzitter legt uit dat het bestuur en de Gemeente in het najaar van 
2013 een uitgebreide demo hebben gekregen met een echte vrachtwagen met personeel van Avalex. Op de 
bevindingen is het besluit gebaseerd om de containers voor de ingangen te plaatsen en niet aan de doorgaande 
weg. De "tuin" naast de Cort van der Lindenlaan blijft bestaan indien de bewoners (meer dan één) voor het 
onderhoud zorgen. De planning is op de website van de wijkvereniging te vinden. 
Bomen- en Berkenbuurt. Deze zijn nu in één project samengenomen. In mei a.s. zal de informatiebijeenkomst 
voor deze buurten plaats vinden. 
De verschillende nieuwbouwplannen zijn onzeker geworden wegens de crisis in de economie. 
M. de Bruin vraagt of er straks nog geld voor de renovatie van de laatste buurten zal zijn. De voorzitter deelt 
mede dat de budgetten zijn bepaald per buurt. Dus als er nog méér bezuinigingen komen zal dat nadelige 
gevolgen kunnen hebben. Het bestuur zal dit nauwgezet volgen en in het regelmatige overleg met de Gemeente 
aan de orde stellen. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Winst en verliesrekening 2012, Balans per 31 december 2012, Begroting 2013 
De penningmeester neemt eerst de winst- en verliesrekening door. 310 leden hebben contributie betaald. De 
Gemeente zal na dit jaar geen subsidie meer toekennen. De penningmeester geeft toelichting op de Balans.  
Tenslotte de begroting 2013-2014. 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. 
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De heren H. de Bruin en W. Teerlink stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. Wim Teerlink leest 
het schriftelijk verslag letterlijk voor. De vergadering is akkoord. Hiermee is het gehele bestuur gedéchargeerd. 
De voorzitter dankt de heer Teerlink voor zijn lidmaatschap van de kascommissie.  
 
7. Benoeming van nieuwe Kascommissie 
De heren H. de Bruin en B. Dijksman worden in de Kascommissie benoemd. Het lid mevrouw W. Lennings-
Damsteegt wordt reservelid. 

 
8. Benoeming bestuursleden 
De secretaris heeft de eerste periode afgerond en zou herbenoemd kunnen worden. Wegens tijdgebrek ziet hij 
daarvan af en treedt hij uit het bestuur. Hij wil zich wel voor de vereniging blijven inzetten, met name voor 
sociale activiteiten. Een nieuwe  secretaris wordt dus gezocht. Bart Ennema stelt zich voor als nieuw bestuurslid 
(niet secretaris) om te gaan werken aan het opzetten van sociale activiteiten. Hij heeft meegewerkt aan het 
samenstellen van de Wijkatlas en kent het bestuur intussen en dat is wederzijds. Hij noemt enkele van zijn 
plannen, waaronder het opzetten van een Repair Café, en laat enthousiast enkele slides zien ter toelichting.  
 
De vergadering gaat akkoord met applaus. Het bestuur bestaat nu uit zes leden en een zevende lid wordt gezocht 
voor de functie van secretaris. 
 
9.    Rondvraag 
De heer J. Wennekes ziet graag een verklaring van schone grond. Er zijn immers bij de renovatie asbest-
elementen verwijderd door de nutsbedrijven. Eneco heeft zo'n verklaring ooit toegezegd. Hij heeft nog niets 
ontvangen. Het bestuur noteert dit en zal er aandacht voor vragen. Dhr. Wennekes vindt ook dat er veel 
zwerfvuil wordt achtergelaten door leerlingen die inkopen doen bij Lidl. Het kersverse bestuurslid Bart Ennema 
zegt toe dat hij de scholen zal vragen om de leerlingen hierop aan te spreken. Een mevrouw uit de 
Geleerdenbuurt merkt op dat er volgens haar veel bomen, en speciaal berken, in de hoge kruinen slecht zijn 
geworden en niet sterk meer zijn. Dit zou door de ophoging van de grond kunnen komen. Het bestuur zal dit 
nagaan bij deskundigen. 
 
10. Sluiting 
 
11. Pauze met koffie/thee 

 
12. Presentatie door Manon Kaper van de politie in Pijnacker met de titel Veiligheid in Pijnacker-Noord.  
Zij heeft een helder en nuttig overzicht gegeven over de veiligheid rondom huis en haard, over de veiligheid in 
de openbare ruimte en over verkeersveiligheid. Zij heeft met statistieken duidelijk gemaakt dat onze wijk in 
vergelijking met andere wijken best veilig is te noemen. Ook heeft zij aandacht besteed aan de rol van de 
wijkbewoners bij een maximale veiligheid. Haar slides zijn op onze site gezet onder Dossiers. Onze 
wijkmanager Kees Konings was ook aanwezig. Samen hebben zij alle vragen beantwoord. 
 
13. Einde 

 
 
 
Namens de Wijkvereniging, 
Charles van der Mast 

 


