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    Wijkvereniging Pijnacker Noord 

 
 
Concept-Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2016, om 20:00 uur in de Acker. 
 
Aanwezig: Het bestuur: Joop van den Berg, voorzitter; Koos van der Elst, secretaris; Floris Holtkamp, 
penningmeester; Jaap Roos, lid; Paul Kloosterman, lid en voorzitter werkgroep Verkeer; Arend Kranenburg, lid 
en voorzitter werkgroep Spelen; Bart Ennema, lid en voorzitter werkgroep sociale activiteiten; Henk Merkus, 
geen lid en voorzitter werkgroep Groen.  
 
Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: Dietha de Bruin, John van Beusekom, Mary en Paul Goud, 
Mariette de Haan, Anne en Marijke Volkers, Jannie van der Veen, mevr. D.A.M. Bogaerdt-Bruinsma en Arie de 
Jong 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is helaas met 34 
aanwezige leden niet groot.  Hij heet speciaal welkom mevr. Caroline Elfferich die ons na de pauze over de 
natuur in en om Pijnacker zal vertellen.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen inhoudelijke mededelingen. 
De heer Hes vraagt hoe het gaat met de pasjes voor de ondergrondse afvalcontainers. De voorzitter antwoord dat 
elk gezin beschikt over een pas van Avalex en dat deze pas toegang geeft tot de ondergrondse containers om 
afval te deponeren. 
Mevr. Kerkhof vraagt of er betaald moet worden voor de herhalingscursus EHBO. De voorzitter antwoord dat er 
voor betaald moet worden maar dat de meeste zorgverzekeraars dit terugbetalen. 
 
3. Verslag van de ALV van 23 maart 2015 
Wordt zonder vragen/opmerkingen onder dank aan de secretaris goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2015 
De voorzitter loopt het verslag door en geeft de volgende toelichting.  
De contacten met de gemeente zijn goed.  
Wij hebben een periode zonder projectleider voor de renovatie gezeten. Marieke van der Heijden heeft na haar 
ziekte deze taak overgenomen van Angela Lie. Ook hebben wij inmiddels een nieuwe voor dit project 
verantwoordelijke wethouder en dat is de heer Piet Melzer. Deze wethouder heeft ons toegezegd dat op het 
renovatiebudget van € 22 miljoen niet zal worden bezuinigd.  
De helaas voortdurende parkeeroverlast in onze wijk is een taak voor de door de gemeente aangestelde BOA’s. 
In de Geleerdenbuurt worden de regels voor een woonerf door te hoge snelheden vaak overtreden. Wij hebben 
middels een stickeractie (op lantaarnpalen e.d.) dit kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn alle stickers weer verwijderd. 
De heer Groenendijk van de afd. Verkeer van de gemeente heeft toegezegd dat er weer een display in deze buurt 
komt waarop de snelheid kan worden afgelezen en waarmee ook de snelheden worden vastgelegd.  
Door de bouwer (de fa. Van Wijnen) van de woningen aan de Thorbeckelaan is nogal wat schade aan wegdek en 
trottoirs aangebracht. De gemeente hersteld dit en Van Wijnen betaald.  
Ook de aanleg van het aardwarmte project heeft schade veroorzaakt. Dit wordt op dezelfde manier behandeld. 
De Parkbuurt is bijna klaar. Er moeten nog 2 bruggen worden geplaatst. Er komt er een bij de Schaapmanlaan en 
een bij het voormalige Pinkeltje.  
De wijkontsluitingsweg is klaar vanaf de rotonde Noordweg tot aan de Weigelialaan.  
De speelveldjes aan de Goudenregensingel en de Vlierlaan zijn klaar. Met de omwonenden van het veld aan de 
Vlierlaan is afgesproken dat er een evaluatie komt.  
Het Wijktoezichtteam bestaat nu uit 20 vrijwilligers, waarvan er 8 actief zijn. Je kunt je hiervoor aanmelden en 
je loopt altijd met een 2de vrijwilliger.  
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Het Repair Café gaat steeds beter lopen. De laatste keer was er een klokkenmaker en er waren 45 reparaties. Ook 
de goudsmid heeft het heel druk gehad.  
Voor het op- en inrichten van een buurttuin is er inmiddels een enthousiaste groep van 15 personen. 
RondomWonen heeft percelen aan de Thorbeckelaan ter beschikking gesteld. Helaas bleek na onderzoek dat de 
aanwezige “oude” klei niet vruchtbaar genoeg is voor dit doel.  
Pijnacker Noord schoon. Eerst was deze actie op de woensdagmiddag en is nu verplaatst naar elke 2de zaterdag 
van de maand. Twee dames regelen dit en het is elke keer een succes gezien de hoeveelheid verzameld vuil. 
Ook de minibieb aan de Albert Schweitzerlaan is een succes. 
Onze nieuwe webmaster Jaap Roos heeft een schitterende nieuwe website gebouwd en deze is nu actief. Helma 
Wubben heeft zich aangemeld als 2de webmaster en daar zijn wij blij mee. 
De nieuwsbrief is het afgelopen jaar 3 X verschenen. Het streven is om de nieuwsbrief 4 X per jaar uit te 
brengen. Doordat nog lang niet alle leden hun mailadres hebben doorgegeven lopen de kosten voor de te 
verspreiden papierenversie erg op. Het bestuur overweegt een actie om het aantal mailadressen te vergroten. 
Nu er sprake is van een nieuwe Lidl in Zuid is de vraag of de Lidl in Noord blijft. Zover wij weten blijft de Lidl 
in Noord bestaan. 
 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Baten- en Lastenrekening 2015, Balans per 31 december 2015, Begroting 2016/2017. 
De penningmeester neemt eerst de Baten- en Lastenrekening door.  
Het Repair Café is nu selfsupporting en  wij zijn qua financiën een vangnet. Er is nu een positief saldo van         
€ 213,24. Doordat wij nog niet over alle emailadressen van de leden beschikken is de post drukwerk fors 
toegenomen. Door het bouwen van de website in eigen beheer en het overstappen naar een andere provider heeft 
hier een aardige besparing plaatsgevonden. 
De penningmeester geeft toelichting op de Balans. 
Tenslotte de begroting 2016/2017. Helaas is de begroting niet sluitend. Dit is geen probleem omdat het tekort uit 
de reserve gehaald kan worden. 
De Baten- en Lastenrekening en de begroting worden 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. 
De heren T. Stavenga en B. Dijksman stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering is 
akkoord. Hiermee is het gehele bestuur gedéchargeerd. De kascommissie heeft een voorzet aanbeveling gedaan 
om te komen tot een nieuwe opzet van alle stukken. De penningmeester gaat hiermee aan het werk. 
De aanwezigen danken de penningmeester met applaus. 
 
7. Benoeming van nieuwe Kascommissie 
De voorzitter dankt de heer B. Dijksman voor zijn lidmaatschap van de kascommissie nu hij aftredend is. 
De heer W. Teerlink wordt in de Kascommissie benoemd. Het lid mevrouw W. Lennings-Damsteegt is reserve 
lid. 

 
8. Benoeming bestuursleden 
De voorzitter deelt mee dat adviseur Henk Merkus terug treedt. Ook zijn wij nog op zoek naar een nieuw 
bestuurslid voor de sociale activiteiten. De penningmeester stelt voor dat wij allemaal om ons heen kijken voor 
een kandidaat. 
Het bestuur bestaat nu uit zes leden en een zevende lid wordt gezocht in de functie voor sociale activiteiten. 
De voorzitter richt nu het woord tot Henk en memoreert dat Henk sinds 2004 in het bestuur zit. Henk ontkent dit 
omdat hij altijd als adviseur in het bestuur heeft gezeten. Hij maakte zich alles eigen en zocht alles uit. Henk gaf 
al in 2010 aan te willen stoppen maar heeft dit tot op dit moment gelukkig uitgesteld. Ook heeft hij diverse 
malen met wethouder Van Staalduine in de clinch gelegen om zijn zin te krijgen. Ook het puin breken, dat veel 
overlast gaf, heeft hij weten te stoppen. Zijn laatste daad was er voor te zorgen dat in de bestaande lantaarnpalen 
toch ledverlichting kon komen ondanks het feit dat de gemeente had aangegeven dat dit niet mogelijk was. 
Verder stelt de voorzitter dat hij namens het bestuur het voorstel mag doen om de heer Henk Merkus vanwege 
zijn vele verdiensten voor de wijkvereniging tot erelid van de Wijkvereniging Pijnacker Noord te benoemen. Dit 
voorstel wordt door de leden met een applaus bekrachtigd. 
Hierna overhandigt de voorzitter Henk een fles witte wijn, cadeaubonnen van de wijkvereniging en namens het 
bestuur een bon om samen met zijn vrouw Addy te gaan eten bij Brocante.  
De voorzitter richt nu het woord tot Addy en bedankt ook haar voor de vele uren die zij Henk heeft afgestaan en 
overhandigt haar een boeket bloemen. 
Henk neemt nu het woord en zegt dat dit hem een heel warm gevoel geeft om zo te worden toegesproken. Verder 
geeft hij nog een resumé van het werk vanaf de oprichting van de wijkvereniging met als laatste punt het 
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doorgaan van de renovatie van de wijk. Hij noemt verder de projectleiders Angela Lie en Marieke van der 
Heijden waarbij de samenspraak met de gemeente in goede banen is gekomen na een zeer rumoerige periode 
waarin wij lijnrecht tegenover de gemeente stonden. Er is door het bestuur in deze periode heel veel werk verzet. 
Ook noemt hij nog Peter Bol als uitvoerder van de gemeente die gedurende deze 12 jaar een zeer deskundige 
stabiele factor is geweest.  
 
9.  Rondvraag 

- Op de vraag hoe het nu staat met de planning van de Heesterbuurt antwoord de voorzitter dat er tot op 
dit moment nog geen vertraging is maar dat het erg moeilijk is om de nutsbedrijven aan hun planning te 
houden. 

- Op de vraag waarom er een bruggetje tegenover de Lidl is gepland antwoord de voorzitter dat de 
bewoners hierom hebben gevraagd. 

- Op de vraag waarom de fontein in de vijver niet meer werkt antwoord de voorzitter dat de fontein 
destijds door De Tien Gemeenten was geschonken maar buiten werking is gesteld op verzoek van de 
omwonenden vanwege het spetteren. 

- De heer Hes heeft een drietal vragen: 
* is het mogelijk door het aanbrengen van een drempel de snelheid op de Troelstralaan te verlagen, 
* paaltjes plaatsen bij de Lidl tegen foutief parkeren, 
* voorkomen dat het voetgangers pad langs de Lidl wordt gebruikt als fietspad. 

De voorzitter antwoord dat deze zaken allemaal al met de wethouder zijn besproken. De wethouder heeft 
aangegeven dat hiervoor de gemeente een aantal BOA’s in dienst heeft die verbaliserend kunnen optreden bij 
geconstateerd foutief gebruik. De wethouder heeft toegezegd dit verder te onderzoeken. 
 
10.   Sluiting 
Joop sluit omstreeks 21.00 uur dit officiële gedeelte van de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje. 
 
11.   Pauze met koffie/thee of iets anders. 

 
12.   Presentatie 
Mevrouw Caroline Elfferich heeft een zeer boeiend verhaal over de natuur in en om de wijk Noord. 
Zij verteld veel over het groen en alle diersoorten in onze wijk.  
De daarbij getoonde dia’s geven een bijzonder heldere kijk op alles wat de natuur ons bied. 
 
Einde 

 
 
 
Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, 
Koos van der Elst 
secretaris 

 


