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Jaarverslag 2017 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord 
 

De jaarvergadering 2017 vond plaats  op 27 maart 2016. Het bestuur is in 2017 negen maal bijeengekomen. De 

vergaderingen vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis.  

Als bestuur hebben gefunctioneerd: de heren J.A. van den Berg, voorzitter en na 17 juli ook als plaatsvervangend 

penningmeester; J.J. van der Elst, secretaris; F. Holtkamp, penningmeester tot 17 juli; H.A.B. Ennema bestuurslid en 

voorzitter van de werkgroep Sociale Activiteiten en mevrouw P. Graafland.  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 17 juli 2017 is F. Holtkamp teruggetreden als bestuurslid. L. van Iersel neemt per 11 september als kandidaat 

penningmeester deel aan de bestuursvergaderingen. 

Het aantal leden per 1 januari 2017 was 283 en per 31 december 2017 waren er 268 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 2017 in een goede en 

constructieve sfeer. J.A. van den Berg en J.J. van der Elst vertegenwoordigers van het bestuur overlegden 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 
Geleerdenbuurt 

De inrichting als woonerf met zeer duidelijke bebording heeft echter nog steeds niet het gewenste resultaat. Er wordt 

regelmatig te hard gereden. Sluitende controle is geen prioriteit bij de handhavers. 

 

Staatsliedenbuurt 

Geen bijzonderheden 

 

Heesterbuurt 

De Heesterbuurt is gelukkig voor het eind van het verslagjaar uiteindelijk volledig gereed gekomen. De planning dat alles 

voor de bouwvakvakantie klaar zou zijn is helaas niet gehaald door het failliet gaan van de aannemer Verhoef Infra. 

Uiteindelijk is de gemeente met de nieuwe aannemer Heijmans tot overeenstemming gekomen en heeft deze alle 

werkzaamheden afgerond. Helaas heeft de overlast voor de bewoners van meerdere straten door het faillissement veel 

langer geduurd dan de bedoeling was. 

 

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 zou in de zomer van 

2017 aangelegd gaan worden. Door het eerder genoemde faillissement kon de aanleg dit jaar niet meer gerealiseerd 

worden. Gelukkig is het Pinkeltjepark nog voor de jaarwisseling volledig geschoond van alle materialen die door 

genoemde aannemer waren achtergelaten. Een datum voor de definitieve aanleg is op dit moment nog niet bekend.  

Het bouwen van een drietal appartement gebouwen, op de lege plaatsen van de vroegere bejaardenwoningen, aan de 

Thorbeckelaan door de fa. Van Wijnen is vergund. Het ligt in de bedoeling in februari 2018 te starten met de 

bouwwerkzaamheden. Deze voorgenomen bouw heeft een aantal negatieve reacties opgeroepen bij de omwonenden. Dit is 

voor het bestuur aanleiding om bezwaar aan te tekenen tegen de met de bouw samenhangende bomenkap. 

 

 

Bomenbuurt en Berkenbuurt 

De gemeente is dit jaar volop bezig geweest met het klaarmaken van het bestek op basis van het Definitief Ontwerp. Na de  

inschrijving is het werk door de gemeente gegund aan aannemer Heijmans. Deze aannemer heeft na de gunning direct het 

werk opgepakt dat door het faillissement van Verhoef Infra nog niet klaar was. Direct na de bouwvak vakantie is Heijmans 

gestart met de realisatie van het plan voor deze buurt.   

 

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 Verhoef Infra begonnen en zijn de gedeelten Nobellaan, 

Troelstralaan, Thorbeckelaan en het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Thorbeckelaan en de Groen van Prinstererlaan 
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afgerond. Het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Groen van Prinstererlaan en de Goudenregensingel is door 

aannemer Heijmans in december van het verslagjaar afgerond. 

 

Bestemmingsplan Pijnacker-Noord 

Hierin zijn geen veranderingen opgetreden. 

 

Wijktoezicht  
Er worden op basis van het aantal vrijwilligers enkele ronden per week gelopen.. Helaas ontbreekt het nog steeds aan 

voldoende vrijwilligers om de wijk voldoende te belopen. De vrijwilligers die lopen zijn gelukkig nog steeds erg 

enthousiast en de indruk is dat de criminaliteit door deze activiteit niet toeneemt. Ook de politie is hier heel tevreden mee 

en geeft ondersteuning. 

  

Sociaal Beheer 

Werkgroep Sociaal 

De werkgroep is dit jaar actief bezig geweest maar heeft slechts één keer vergaderd. 

In de eerste helft van 2017 heeft de werkgroep iedere maand een Wijkochtend georganiseerd in de basisschool de 

Schatkaart. De belangstelling vanuit de wijk was hiervoor redelijk, maar ook daar was de toestroom niet groot te noemen. 

Wellicht zullen we met wat aanpassingen in 2018 nog een poging wagen. Wij zijn hierover onder andere in gesprek met 

vluchtelingenwerk. 

De activiteiten in de Buurttuin en het Repair Café worden door werkgroep leden gecoördineerd. Beide activiteiten zijn zeer 

succesvol te noemen. 

 

Repair Café  

Het RC is in 2017 elf maal open geweest. 10 maal in de cbs De Schatkaart en 1 maal in De Schakelaar. 

Steeds is een speciaal thema gekozen om de klanten te trekken. Maar telkens werden alle soorten reparaties uitgevoerd. 

De thema’s waren dit jaar: “Smart” in samenwerking met jongeren van Jeugd- en Jongerenwerk;  rollators (in de 

Schakelaar); tuingereedschap; fietsen; een demonstratie van virtual reality door de Delftse start-up CleVR; speelgoed in 

samenwerking met de Doewat; vakantiespullen; AV apparatuur ; ANWB Lichtbrigade; verlichting en poppendokter. 

Volgens de administratie zijn er dit jaar 535 artikelen ter reparatie aangeboden. Meer dan de helft van de reparaties is in 

één keer gelukt. Ongeveer een kwart lukt de tweede keer als de klant elders een onderdeel heeft gekocht en een kwart lukt 

helaas helemaal niet.  

Het was dit jaar de eerste keer dat kinderen van de Doewat present waren voor reparaties aan speelgoed. Deze 

samenwerking willen we herhalen. Ook de aanwezigheid van jongeren van Jeugd- en Jongerenwerk was heel nuttig en 

leuk.  

Het verzorgen van koffie, thee of limonade met wat lekkers (meestal zelf gebakken) verliep uitstekend.  

De boekentafel kreeg veel aandacht . En in december hadden we onze 1000ste reparatie. Deze klant hebben we goed in het 

zonnetje gezet met een bos bloemen en een taart die we op haar verzoek met de vrijwilligers hebben gedeeld. Een 

publicatie met foto in de Telstar hoorde daar natuurlijk ook bij. 

Elke keer is kunstschilder dhr. Kamal aanwezig geweest. Hij heeft steeds een klein schilderij gemaakt in onze 

ontvangstruimte.  

In januari werden de vrijwilligers getrakteerd op een lunch met zelfgemaakte soepen. Op 1 juli is een gezellige lunch 

inclusief de traditionele quiz over het afgelopen jaar, met alle vrijwilligers georganiseerd. Bij het laatste RC in december 

werden we verrast door een aardigheidje van onze “textieldames”. 

Dit jaar hebben we meegedaan aan de verkiezing van Vrijwilligersprijs  van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. We werden 

genomineerd. Op 11 november vond de uitslag plaats. Helaas vielen we niet in de prijzen.  

Dankzij de opbrengst was het RC in 2017 vrijwel zelfvoorzienend. Uit ons gespaard ”vermogen” hebben we prachtige 

polo’s (€ 513) voor alle vrijwilligers kunnen financieren. Hiermee hebben we een duidelijke uitstraling. 

De inkomsten bedroegen dit jaar  € 1160 en de uitgaven € 1630, inclusief de polo’s.  

Er is een groot aantal (31) zeer enthousiaste vrijwilligers. 

Behalve de techniek en de creatieve textielactiviteiten is er ook een heel gezellige sfeer. 

Dit is de sociale factor. Belangrijk voor de vrijwilligers maar daarop komen ook klanten/gasten af. 

We hebben een Facebook pagina waar na elk RC foto’s op worden geplaatst en we sturen een Nieuwsbrief rond naar meer 

dan 500 adressen. Dit zijn leden van de wijkvereniging en andere klanten. Het bestand met adressen wordt maandelijks 

bijgehouden. Het aantal loopt heel langzaam op. De foto’s op Facebook geven een zeer compleet beeld van de activiteiten. 

In december hebben we in onze ruimte een zeer geslaagde Senseo-workshop gehouden voor onze vrijwilligers. Deze werd 

gegeven door een expert van het RC Vlaardingen. In totaal waren er twintig vrijwilligers aanwezig, waaronder enkele van 

andere RC’s in de regio. 

 

Buurttuin 2017 

Begin 2017 is de tuinploeg druk bezig geweest om de wilgen langs de vijver te snoeien en met de takken zijn op de hoeken 

van de buurttuin takkenrils gemaakt. Hierdoor is de tuin wat duidelijker aangegeven en wat meer beschermd. De gemeente 

heeft compost geleverd en het door de grond gemengd. Door de hoeveelheid is de tuin ook nog wat uitgebreid. Na deze 

actie zijn er weer nieuwe paden uitgezet en voorzien van houtsnippers.  Er is zelfs in de sneeuw nog doorgewerkt.  

Na een bijeenkomst in februari is er een nieuw inrichtingsplan gemaakt en besloten op 13 mei de tuin officieel te openen.  

In maart en april is er begonnen met zaaien en poten. Het begin was moeizaam, er was nog late vorst en de grond nog niet 

optimaal. In mei ging alles beter groeien en bloeien. 
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Op 13 mei is de tuin officieel geopend door de wethouder Piet Melzer, die de nieuwe poort van de tuin open knipte. Van 

RondomWonen kregen we onder andere een minibieb en van de gemeente twee bankjes en een prullenbak. 

Ondanks de harde regen was het gezellig, maar waren er helaas ook minder mensen. 

In juni kregen we een mooie tuinkast van een bewoner.  De hele zomer moest er gejaagd worden op onkruid, slakken en 

rupsen, maar gelukkig bleef er ook genoeg te oogsten over. Veel mensen zijn blij met groenten of bloemen naar huis 

gegaan. Verser kan niet.  

In de herfst is de gekregen tuinkast mooi ingericht en is er opgeruimd.  Er zijn ook twee egeltjes op de tuin gezien. Tijdens 

een tweede bijeenkomst met de tuinploeg is tevreden terug gekeken en is er een werkschema voor de winter gemaakt.  

In de winter zijn er minder vrijwilligers beschikbaar, maar er is ook minder werk. De oude snippers zijn opgeruimd en er 

zijn nieuwe op de paden gelegd. De takken rils zijn opgehoogd. Er gaat nog gesnoeid en verder opgeruimd worden. Dan 

zijn we weer klaar voor een nieuwe seizoen. 

 

Website 

Er is een nieuwe agenda op de homepagina geplaatst. Deze past beter bij de aard van de activiteiten van de wijkvereniging.  

De wijkvereniging is bezig van een omschakeling van “stenen” naar “sociaal”. Dat weerspiegelt zich ook in de website. Er 

zijn aparte pagina’s   voor de huidige activiteiten: het Repair Café, de buurttuin, buurtochtenden en buurtpreventie.  

De wijk Pijnacker-Noord is vanwege de renovatie in buurten verdeeld. Per buurt worden bewoners middels de website 

geïnformeerd over de vorderingen van het werk. De vraag is of deze indeling na de renovatie nog zinvol is. Het voorstel is 

om de indeling in buurten te handhaven en naast een  korte samenvatting van de renovatie een karakteristiek in woord en 

beeld van de buurt te maken. Dit is momenteel in het ontwerpstadium. Daarbij wordt ook gekeken hoe we bewoners 

kunnen betrekken bij de invulling van de “buurten-nieuwe stijl”.  

 

Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, 

Koos van der Elst 

secretaris 

 


