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    Wijkvereniging Pijnacker Noord 

 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2018, om 20:00 uur in de Acker. 

 

Aanwezig: Het bestuur: Joop van den Berg, voorzitter en penningmeester ad interim; Koos van der Elst, 

secretaris; Bart Ennema, lid en voorzitter werkgroep sociale activiteiten; Petra Graafland, lid en voorzitter 

werkgroep buurttuin. 

Webmaster: Jaap Roos. 

En 28 leden 

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: mevr. M. in ’t Veen, Thorbeckelaan 15; dhr. R.H.J. Jansen, 

Acacialaan 30; mevr. T. Markies, Tilanussingel 33; dhr. J. Mensink, Oudlaan 11; dhr. P. Scharp, Nobellaan 65 

en fam. Hooijmans, Prunuslaan 10. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. De opkomst is met 28 (van de in 

totaal 271) aanwezige leden helaas niet groot.  Hij heet speciaal welkom, de heer Peter van der Sman, als 

wijkmanager van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp en erelid de heer Henk Merkus. 

 

2. Mededelingen 

De heer Michel Barendse, stadsecoloog van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal na de pauze ons bijpraten over 

de keuzes die de gemeente heeft gemaakt omtrent terugkeer van de natuur in de bebouwde kom. 

 

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Verslag van de ALV van 23 maart 2017 

Wordt zonder vragen/opmerkingen onder dank aan de secretaris goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 2017 

De voorzitter loopt het verslag door en geeft de volgende toelichting.  

De contacten met de gemeente zijn goed. De snelheid van de auto’s in de Geleerdenbuurt is nog een grote zorg. 

We onderzoeken op dit moment het plaatsen van Viktor mannetjes en het aanbrengen van 15KM stickers. 

Voorbereidingen voor een buurtfeest voor de Heesterbuurt zijn in gang gezet. Het Pinkeltjepark is bijna klaar. 

De brug in de Parkbuurt met de op- en afritten is nog niet klaar en wacht op toestemming van het 

Hoogheemraadschap van Delfland om aan één zijde de op-afrit te verplaatsen. Rondom Wonen heeft een 8-tal 

bomen gekapt voor de nieuwbouw van de drie urban villa flats aan de Thorbeckelaan. Wij hebben dit via een 

bezwaarschrift trachten tegen te houden. Helaas heeft de bezwarencommissie ons bezwaar niet gehonoreerd. 

De renovatie van de Bomen- en Berkenbuurt is in volle gang. Elke bewoner heeft nu een planning van de 

werkzaamheden gekregen. Aannemer Heymans is een grote aannemer en kan wat makkelijker meer mensen 

inzetten om het werk voorspoediger te laten verlopen. Helaas moet worden gemeld dat het wijktoezicht door 

gebrek aan mensen niet optimaal kan functioneren. Nu wordt er 1 á  2 x per week een ronde gelopen. Er zijn 

nogal wat inbraken de laatste tijd. De inbrekers worden steeds inventiever. Er worden briefjes op de sluitingen 

van deuren geplakt en als deze er na enkele dagen nog opzitten is dit een teken dat de bewoner niet aanwezig is. 

Het Repair Café loopt prima en is nu ± 4 jaar bezig. Qua financiën wordt er nu quitte gespeeld. De Buurttuin is 

geopend door wethouder P. Melzer en de medewerkers van de Buurttuin vinden nu dat de lente mag komen. Ook 

de koffieochtenden worden weer opgestart. De website is in zijn geheel vernieuwd en een woord van dank aan 

onze webmaster Jaap Roos is hier zeer zeker op zijn plaats. Nu de renovatie van de wijk naar het einde begint te 

lopen , gaan wij ons steeds meer op de sociale activiteiten richten.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.. 

 

6. Baten en lasten 2017/Balans per 31 december 2017 en Begroting 2018  

De voorzitter en ad interim penningmeester, geeft aan dat deze combinatie niet leuk is maar noodgedwongen 

noodzakelijk was  omdat de penningmeester Floris Holtkamp heeft besloten zich uit het bestuur terug te trekken. 

Aan de hand van de sheets geeft hij uitleg over de financiële situatie van de wijkvereniging inclusief het Repair 
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Café en de Buurttuin. Het Repair Café heeft iets meer uitgegeven dan dat er is ontvangen. De heer Stavenga 

vraagt waarom het Repair Café geen algemene reserve heeft. De penningmeester antwoord dat dit niet nodig is 

omdat het Repair Café geen zelfstandige unit is en valt onder de wijkvereniging. De heer de Bruin constateert dat 

het saldo 2016 in totaal € 16.000 is en in 2017 € 16.004 is. Zijn vraag is of dit rente betreft. De penningmeester 

antwoord dat dit te maken heeft met de inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar. Penningmeester geeft 

ook nog aan dat de post verzekering is vervallen omdat wij qua aansprakelijkheid vallen onder een verzekering 

van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. De heer Merkus vraagt of de post feest Heesterbuurt van € 500 voldoende 

is. De penningmeester antwoord dat gezien de ervaring met het feest voor de Parkbuurt dat uiteindelijk volledig 

is gesponsord, deze post voldoende moet zijn.   

 

7. Verslag van de Kascommissie 

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

De heer Teerlink en  mevrouw Lennings-Damsteegt stellen daarin voor de penningmeester te dechargeren. De 

vergadering is akkoord. Hiermee is het gehele bestuur gedéchargeerd. De aanwezigen danken de penningmeester 

ad interim met applaus.  

 

8. Benoeming van een nieuw lid van de Kascommissie 

De voorzitter dankt de heer Teerlink voor zijn lidmaatschap van de kascommissie nu hij aftredend is. Vervolgens 

doet hij een oproep aan de aanwezige leden om deze nu openstaande plaats in te vullen. Hierop komt gelukkig 

een  reactie van de heer H de Bruin.  De voorzitter stelt voor de heer H. de Bruin te benoemen en de vergadering 

stemt met applaus in, zodat de benoeming een feit is. Het lid mevrouw W. Lennings-Damsteegt is als reserve lid 

aftredend en hiervoor in de plaats meldt zich de heer M. Kalkman. De vergadering verwelkomt hen met 

instemmend applaus.. 

 

9. Bestuurssamenstelling 

Door het vertrek van de heer Floris Holtkamp is een vacature ontstaan. Gelukkig heeft de heer Leo van Iersel 

zich aangemeld als kandidaat penningmeester. Nadat Leo zich heeft voorgesteld en heeft verteld dat hij nu 3 jaar 

in Noord woont en wel aan de Weigelialaan, stelt de voorzitter voor hem als lid van het bestuur te benoemen. De 

vergadering gaat hier gezien het instemmingsapplaus graag mee akkoord. De voorzitter/penningmeester zal de 

kas e.d. overdragen zodra de inschrijving van de heer van Iersel bij de Kamer van Koophandel een feit is. 

 

10. Rondvraag 

De heer Van der Mast stelt voor de mensen die geen lid van de wijkvereniging zijn, persoonlijk te benaderen als 

zij in de wijk komen wonen. De voorzitter antwoord dat de nieuwe bewoners van een woning van Rondom 

Wonen in hun map een folder van de wijkvereniging krijgen. Van de gemeente krijgen wij geen gegevens in 

verband met de wet op de privacy.  

Mevr. De Roos meldt dat er met de renovatie de ruimte voor de garages tussen de Magnolialaan en de Ribeslaan 

is vergroot. Dit heeft tot gevolg dat alle automobilisten deze doorgang verkiezen boven het tot het einde van de 

straat doorrijden en daar naar de Ribeslaan rijden. Er wordt veel te hard gereden en is daardoor veel onveiliger 

geworden. De gemeente heeft al gezegd dat het volgens het DO is aangelegd. Wel mogen er in overleg met de 

gemeente plantenbakken worden geplaatst. Wel moeten deze bakken dan door de bewoners worden onderhouden. 

De wijkmanager Peter van der Smal zal dit verder oppakken. 

 

11. Pauze  

De voorzitter nodigt een ieder uit voor koffie, thee of een drankje en geeft aan de vergadering om 21.30 uur te 

willen voortzetten.  

 

12. Presentatie Michiel Barendse, stadsecoloog 

De heer Barendse geeft aan de hand van vele foto’s aan hoe de natuur in onze wijk kan worden geoptimaliseerd.  

Hij pleit er voor dat wij onze tuintjes, waaronder zeker onze voortuinen, zo groen mogelijk houden in plaats van 

deze van een bestrating te voorzien. Ook geeft hij diverse adviezen over de inrichting en met welke planten, 

struiken enz. wij het beste de tuin groener kunnen maken. Ook geeft hij uitleg waarmee de gemeente zelf bezig is, 

zoals het maken van droge- en natte doorgangen tussen de diverse groengebieden, het planten van ruig gras en 

het plaatsen van oude boomstronken als schuilplaats voor vele soorten dieren. 

Na afloop van zijn presentatie bedankt Bart Ennema hem onder overhandiging van een presentje. 

 

13.   Sluiting 

De voorzitter sluit omstreeks 22.20 uur de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje. 

 

Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, 

Koos van der Elst 

secretaris 


