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Jaarverslag 2016 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 
De jaarvergadering 2016 vond plaats  op 16 maart 2016. Het bestuur is in 2016 tien maal bijeengekomen. De 
vergaderingen vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis.  
Als bestuur hebben gefunctioneerd: J.A. van den Berg, voorzitter; J.J. van der Elst, secretaris; F. Holtkamp, 
penningmeester; A. Kranenburg, bestuurslid en voorzitter werkgroep Spelen; P. Kloosterman, bestuurslid; H.A.B. Ennema 
bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Sociale Activiteiten, J.Roos is met ingang van 23 maart 2015 (datum ALV) 
afgetreden als bestuurslid maar woont de bestuursvergadering bij in zijn functie als webmaster. 
Per 3 oktober 2016 is P. Kloosterman teruggetreden als bestuurslid. 
Het aantal leden per 1 januari 2016 was 298 en per 31 december 2016 waren er 283 leden. 
 
Overleg en samenwerking met de Gemeente 
De renovatie van de wijk is gebaseerd op het Masterplan 2006 waarin is vastgelegd dat de samenwerking zou plaatsvinden 
op basis van coproducent schap van Gemeente en Wijkvereniging. De samenwerking verliep ook in 2016 in een goede en 
constructieve sfeer. In wisselende samenstelling overleggen vertegenwoordigers van het bestuur zeer regelmatig met de 
gemeente als Projectgroep Pijnacker Noord over een breed scala aan onderwerpen zoals planning en uitvoering van 
projecten, financiën, bestemmingsplan, buurtplan enz. De projectleider van de gemeente is mevrouw M. van der Heijden 
en de heer P. Bol is de technisch projectleider. 
 
Buurtplannen en Wijkontsluitingsweg 
In het afgelopen jaar zijn weer flinke stappen gezet in het maken van de plannen. Voor de Bomen- en Berkenbuurt is 
inmiddels het Definitief Ontwerp goedgekeurd en gepubliceerd.  
 
Geleerdenbuurt 
De inrichting als woonerf met zeer duidelijke bebording heeft echter nog steeds niet het gewenste resultaat. Regelmatig 
wordt hier geklaagd over de hoge snelheid van motorvoertuigen. In dit verslagjaar is er weer een display geplaatst waarop 
de snelheid direct zichtbaar is. Helaas heeft deze display nogal wat kuren vertoond en is uitgeschakeld. Door ziekte van de 
deskundige van de gemeente is de display nog niet hersteld. 
 
Staatsliedenbuurt 
Het bouwen van eengezinswoningen, op de lege plaatsen van de vroegere bejaardenwoningen, aan de Thorbeckelaan door 
de fa. Van Wijnen is afgerond en de woningen zijn inmiddels allemaal bewoond. 
 
Heesterbuurt 
De Heesterbuurt is inmiddels volledig door de aannemer Verhoef Infra op de schop genomen. Door de hier aanwezige 
smalle straten is de overlast helaas voor de bewoners groot. Ook door de onderlinge niet altijd vlottende samenwerking met 
de nutsbedrijven is de planning diverse malen aangepast met als gevolg dat sommige straten wel twee maanden langer 
hebben opengelegen dan voorzien. Het tijdsplan is door de diverse aanpassingen nu zodanig dat het werk met de bouwvak 
vakantie in juli van 2017 zal zijn voltooid. 
 
Parkbuurt 
Deze buurt is klaar. Met uitzondering van het parkje (voormalige Pinkeltje locatie) omdat aannemer Verhoef Infra hier nog 
de directie keet heeft staan en de bouwvergaderingen e.d. hier gehouden worden. Het Pinkeltjepark zal in de zomer van 
2017 aangelegd gaan worden. 
Ter afsluiting van de oplevering van deze buurt is er een feest door de Wijkvereniging georganiseerd voor de bewoners. 
Dit feest heeft plaatsgevonden op 20 september en was een groot succes. Er zijn ongeveer 170 buurtbewoners aanwezig 
geweest. 
 
Bomenbuurt en Berkenbuurt 
De gemeente is nu volop bezig met het klaarmaken van het bestek op basis van het Definitief Ontwerp zodat er door 
geselecteerde aannemers kan worden ingeschreven. De planning is dat er direct na de bouwvak vakantie van 2017 aan de 
uitvoering kan worden begonnen. Met de wethouder is een aantal malen gesproken over de jaarlijkse wielerronde in Noord. 
Doordat de wijk ingericht wordt als 30 km gebied worden een aantal drempels en plateaus aangelegd, die niet als prettig 
ervaren worden door de renners. Er wordt gezocht naar een oplossing. De komende jaren zal de ronde in ieder geval niet in 
Noord kunnen plaatsvinden i.v.m. renovatie. In 2017 zal de ronde in het centrum plaatsvinden.  
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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. Na de 
bouwvakvakantie van 2015 van dit jaar is de aannemer voortvarend begonnen en zijn de gedeelten Nobellaan, 
Troelstralaan, Thorbeckelaan en het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Thorbeckelaan en de Groen van Prinstererlaan 
afgerond. Het tweede deel valt onder de planning van de Heesterbuurt en zal als alles volgens de planning verloopt in 2017 
worden afgerond. 
 
Bestemmingsplan Pijnacker-Noord 
Hierin zijn geen veranderingen opgetreden. 
 
Werkgroep Spelen 
Deze werkgroep heeft zich intensief bezig gehouden met de plannen voor de Bomen- en Berkenbuurt. Hieruit is 
voortgekomen dat in de groenstrook van de Acacialaan een speellint zal worden gerealiseerd. 
 
Wijktoezicht  
Dit is inmiddels ook van start gegaan. Helaas ontbreekt het nog aan voldoende vrijwilligers om een avondschema, om de 
wijk te belopen, te vullen. De vrijwilligers die lopen zijn erg enthousiast en de indruk is dat de criminaliteit door deze 
activiteit afneemt. Ook de politie is hier heel attent mee en geeft ondersteuning. 
  
Sociaal Beheer 
Om de verschillende activiteiten voor te bereiden en nieuwe plannen vorm te geven is de werkgroep Sociale Activiteiten 
zeven keer bijeen geweest. Op de agenda stonden bijvoorbeeld de opruimacties, de buurttuin en het plaatsen van de 
Minibiebs. 
 
Het Repair Café in een lokaal van de school “de Schatkaart” aan de Groen van Prinstererlaan heeft inmiddels een vaste 
plek in de samenleving ingenomen. Gemiddeld kwamen er veertig mensen met een reparatievraag bij de ongeveer 25 
vrijwilligers van het Café. Naast alle reparaties is het café ook een plek geworden om elkaar, onder het genot van een kopje 
koffie met altijd iets lekkers erbij, te ontmoeten. Ook dit jaar is er een keer uitgeweken naar de zaal in het dienstencentrum 
bij De Schakelaar om aldaar dichter bij de mensen te zijn die wat moeilijker ter been zijn en toch spullen te repareren 
hebben. 
 
Buurttuin. De werkgroep die met veel enthousiasme plannen heeft gemaakt om de buurttuin in te richten is van start gegaan 
In het voorjaar is de eerste spade de grond in gegaan, zodat de tuin in de zomer gebruikt kon worden. Na het spitten en 
verder bewerken is er geplant en gezaaid met als resultaat dat er diverse groenten/s of groenten soorten en bloemen 
groeiden die door omwonenden geoogst konden worden. Wel is gebleken dat de kwaliteit van de grond van de tuin veel te 
wensen overliet. Na grondig onderzoek is gebleken dat de grond bijna geen voedingsstoffen bevatte zodat de oogst van de 
diverse groente bij de verwachting achter bleef. Deze zaak is ook bij de gemeente aangekaart en deze heeft toegezegd te 
zorgen voor een nieuwe voeding rijke toplaag op het gehele perceel van de buurttuin. 
 
Wijkschoonmaakactie. Deze actie is het afgelopen jaar driemaal gehouden met als resultaat dat er veel zwerfvuil is 
verwijderd en de wijk er beter uitziet. Helaas is het enthousiasme erg tanende. Op de geplande dag waren er praktisch geen 
vrijwilligers meer aanwezig om te helpen schoonmaken. Wat de oorzaak van deze terugloop is, wordt door de 
Wijkvereniging onderzocht en er wordt nagedacht hoe dit toch nuttige werk weer onder de aandacht  van de bewoners kan 
worden gebracht. 
 
Website 
De website van de wijkvereniging (www.pijnacker-noord.nl) is na de vernieuwing steeds beter leesbaar geworden en wordt 
hierdoor ook steeds frequenter bezocht. De website is ingericht om een soepele overgang van “stenen” naar “sociale 
cohesie” te verkrijgen.  De vereniging  heeft nu twee webmasters om de website te onderhouden. 
 
 

Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, 
Koos van der Elst 
secretaris 
 


