
Wijkschouw Koningshof 
 
Bij de leefbaarheidsmonitor 2013 scoorde de wijk Koningshof goed, met een gemiddelde van 

8,0. Het is blijkbaar prettig wonen in deze week. Desondanks waren er nog genoeg onderwerpen 

voor de jaarlijkse wijkschouw, die op 3 september 2013 jl. onder leiding van wijkmanager Kees 

Konings gehouden is. Acht wijkbewoners, waaronder vier bestuursleden van de 

bewonersvereniging Koningshof, hadden de moeite genomen deel te nemen aan de wijkschouw. 

 

Door wijkbewoners werden een aantal 

nieuwe onderwerpen ingebracht. Dit betrof 

met name flinke stankoverlast bij een deel 

van de Rivierenlaan, overlast door 

hangjongeren bij de speelplaats op de Zaan, 

zieke esdoorns op de Peizerdiep en 

luisgevoelige bomen op tal van andere 

plaatsen. Bij de stankoverlast bij een deel 

van de Rivierenlaan, die af en toe optreedt, 

wordt al maanden tevergeefs geprobeerd de 

oorzaak te achterhalen. Zijn er overigens 

andere locaties in de wijk waar deze 

‘rioolstank’ ook optreedt? Zo ja, dan graag 

de bewonersvereniging hierover 

informeren. 

 

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan al bekende onderwerpen. Met name de nieuwe 

fietsverbinding tussen Koningshof en Keijzershof, de ‘Frotterbrug’, heeft de afgelopen maanden 

voor onrust gezorgd. In overleg tussen de gemeente, de bewonersvereniging en de omwonenden 

is recent geconcludeerd dat de huidige situatie verbeterd moet worden. Omwonenden en de 

bewonersvereniging hebben daarom gezamenlijk om een klappaal gevraagd. 

 

In september zal de 

geluidsmeting starten in 

Pijnacker Noord naar de 

geluidsoverlast door de 

RandstadRail. Dit is mede op 

verzoek van bewoners uit 

Koningshof opgestart. Er zal een 

jaar lang gemeten worden. Wij 

zijn benieuwd naar de resultaten. 

 

Dit jaar deed er voor het eerst een 

rolstoeler mee aan de 

wijkschouw. Pas dan valt op 

hoeveel moeite een rolstoeler 

heeft om zich over voetpaden en 

straten in onze wijk voort te 

bewegen. Er is sprake van een 

groot aantal kleine en grote verzakkingen. Dit geldt zelfs voor de delen van de wijk die al 

herbestraat zijn bij het vervangen van het diepriool. Binnen één jaar treedt er soms al een 

verzakking op. De bestrating is dan ook een jaarlijks terugkerend onderwerp bij de wijkschouw. 

 

Al met al was het weer een nuttige avond. Zo’n wijkschouw is een prima ‘instrument’ om 

samen met wijkbewoners en de gemeente jaarlijks de ‘toestand’ van de wijk te bekijken. 


