
Wat doet uw Wijkvereniging 
Renovatie van de wijk 
 
In nauw overleg met de Gemeente werkt het Bestuur  
mee aan de renovatie van de wijk. Boven en onder de  
grond zijn verbeteringen aangebracht. De maximale 
snelheid is daarna overal 30 km./u. Behalve in de 
Geleerdenbuurt (woonerf dus max. 15 km./u.!) 
Begin 2020 zal heel Noord zijn gerenoveerd. 
 
Sociale activiteiten 
Nu de renovatie in de afrondende fase is, richten wij ons 
op sociale activiteiten voor de wijk, zoals: 
 
Repair Café 
Op de eerste zaterdag van de maand staan 30 
vrijwilligers voor u klaar. Onder het motto:  
Weggooien? Mooi niet! herstellen we kapotte spullen. 
 
Buurttuin 
Achter de flat aan de Cort 
van der Lindenlaan is een 
buurttuin gerealiseerd.  
Groenten, bloemen en  
vruchtbomen krijgen  
zorgzame handen.  
Kom helpen of kijken. 
 
Buurtpreventie 
Helaas is wat we in 2015 gestart zijn nog steeds nodig.  
Wij hebben dringend lopers nodig! Opgeven dus?? 
 
Wijkatlas 
In alle woningen is deze bezorgd. Op onze website staat 
de digitale uitvoering met extra aanvullingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw wijkvereniging nodigt u uit 

 

Maandag 4 maart 20.00 u. 

Grote zaal De Acker 

20.00—21.00 u. Algemene Ledenvergadering 

Toegankelijk voor IEDEREEN 

 Pauze met informatie over onze activiteiten 

 21.15—22.00 u.  Energie besparen?  

Zo gedaan!  

Energie besparen? 
Zo gedaan! 



Wat deed de vereniging in 2018 

 
Wij organiseerden een dansavond 
in het Parochiehuis, waar zelfs  
mensen van buiten het dorp op  
afkwamen. 
 
 
 
 
 
 
 
        Samen met buurtbewoners 
         regelden we een 
kinderfeest in de Heesterbuurt. De maaltijd erna viel bij 
veel volwassenen goed in de smaak. Daarmee is de 
renovatie van de Heesterbuurt afgesloten. 
 
De  verwachte parkeerproblemen rond het voormalige 
gebouw van De Laatste Eer, kregen 
heel veel aandacht. 
 
Veel overleg met de Gemeente over de 
Natuur in Pijnacker Noord.  
 

Lid worden?  
U kunt zich opgeven door 

* het invullen van het contactformulier op de website   

* een e-mail te sturen met uw naam, adres, telefoon 

    nummer en mailadres naar: info@pijnacker-noord.nl  

 * te bellen met de secretaris   Tel: 015-369 4609 

Website: www.pijnacker-noord.nl 

Contact: info@pijnacker-noord.nl 

 
 

 
 

Energie besparen? Zo gedaan!  
 

Inleiding door Ger Vriethoff  
(ambtenaar duurzaamheid Gemeente Pijnacker-

Nootdorp) en 
Hilbrand Does (Energiemanager bij Energiegarant) 

 
 

In onze wijk Pijnacker-Noord staan veel oudere 
woningen waar kansen liggen om energie te 
besparen.  
Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 
energieneutraal te zijn. Het Rijk zet nu het stoppen met 
het gebruik van aardgas in woningen duidelijk op 
de agenda. Pijnacker-Nootdorp is zich bewust van deze 
ontwikkeling en werkt aan een plan voor de gemeente 
Voor het hoe, wanneer en de mogelijke kosten hiervan 
is het nog te vroeg om concreet te kunnen zijn. 
De gemeente wil de woningeigenaren  uit onze wijk 
toch stimuleren en op weg helpen om maatregelen 
te nemen die ook passen in de weg naar een 
aardgasvrije toekomst. Zo bespaart ú op uw 
energieverbruik en -kosten en tegelijkertijd daalt het 
energieverbruik en de CO2 uitstoot van onze 
gemeente. Zelf of samen aan de slag 
  · Tijdens deze avond krijgt u tekst en uitleg over 
de vele maatregelen die u kunt nemen aan uw 
woning en de besparing die dit oplevert. 
 · U kunt zich aanmelden voor een onafhankelijk 
energie advies. Een persoonlijk energieadvies kost 
maar 30 euro en een groepsadvies - voor minimaal 
vijf buren samen - is zelfs gratis.  




