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Colofon
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21 december t/m 4 januari Materiaalbeheer gesloten

donderdag 4 februari Cursusavond ‘Gebruik AED en reanimatie’

Vacature bij materiaalbeheer

Wij zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er die op de maandagavond Leo en Dirk
anderhalf uur (20:00-21:30 uur) wil helpen. De werkzaamheden zijn het in
ontvangst nemen en opbergen van materialen die teruggebracht worden
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Voorwoord

Het jaar 2015 zit er al weer bijna op en met de komende feestdagen zal onze
wijk met de vele lichtjes er weer feestelijk uitzien. Wij kijken dan terug naar
het vele werk dat door het bestuur en de vele vrijwilligers de afgelopen maan-
den verricht is voor zaken die onze wijk aangaan.

Op 29 oktober was er Trick-or-Treat voor de kinderen t/m 8 jaar en reed de
‘griezelexpres’ twee keer door een gedeelte van de wijk. Op 31 oktober was er
het Halloweenfeest in het griezelbos waar vele kinderen en hun ouders van ge-
noten hebben. De groep Wijkontwikkeling heeft zich met veel inzet beziggehou-
den met de herinrichting Koningshof fase 6, de bruggen in onze wijk, de roton-
de Keijzershof, grondwater in de wijk en afvalinzameling 2016 en oud papierin-
zameling. Over deze zaken leest u meer in dit wijkblad.

In 2015 begrijpen wij van de politie Pijnacker dat het aantal inbraken in de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp, na een aanvankelijke daling in 2014, weer fors
toegenomen is. Het rapport Leefbaarheid in Pijnacker-Nootdorp 2015 van RIGO
Research en Advies BV leert ons dat de wijk Koningshof een positieve ontwikke-
ling van het leefbaarheidsaspect criminaliteit laat zien ten opzichte van 2013.
De bewoners van onze wijk voelen zich veiliger en ervaren minder overlast van
verkeer, vervuiling en activiteiten in de directe woonomgeving. Met name aan
het leefbaarheidsaspect criminaliteit kan nog meer gedaan worden om de stij-
ging van dit jaar ongedaan te maken. Eén van de vormen van samenwerking
van gemeente, politie en bewoners vindt steeds meer plaats met WhatsApp in
de vorm van een WhatsApp Buurtpreventiegroep. Vele gemeenten hebben al
WhatsApp-groepen en onze gemeente wil dit stimuleren met attentieborden en
voorlichtingsbijeenkomsten. De bewonersvereniging Koningshof is ook voorne-
mens om met een WhatsApp-groep te starten waarin het Wijktoezicht een co-
ördinerende rol speelt. U leest hier meer over in dit wijkblad onder het stukje
“Wanneer wordt er het meest ingebroken?”. Meer informatie vindt u op
www.wabp.nl en ziet u welke WhatsApp Buurtpreventiegroepen er al actief zijn
in Nederland.

In ons wijkblad van september hebben wij aandacht besteed aan het ‘Politie-
keurmerk Veilig Wonen’ (PKVW). Door onvoldoende belangstelling wordt hier-
voor geen wijkactie gestart. Mocht u informatie willen hebben dan kan dit door
een van de PKVW-bedrijven zelf te benaderen. Onlangs heb ik van de Politie-
eenheid Den Haag aan een cursus ‘Preventie’ deelgenomen waarin het PKVW
met vele producten uitgelegd werd. Mocht u hiervoor belangstelling hebben,
dan ben ik bereid u geheel vrijblijvend advies hierover te geven.

In het bijzonder dank ik de vele vrijwilligers die ons dit jaar weer enorm met de
activiteiten geholpen hebben en wens ik u namens het bestuur hele fijne feest-
dagen en een fantastisch 2016.

Herman Stikkel
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Grondwater onder woning (deel 3)

Grondwater

Hier in de woningen van de wijk Koningshof kan de (relatieve) vochtigheid erg
hoog zijn. De oorzaak is meestal dat er in de kruipruimte óf een laag grond-
water staat óf dat het door optrekkend vocht vanuit de bodem komt. In het
wijkblad van december 2014 hebben we hier opnieuw aandacht voor gevraagd.
Het voorstel was om een laag zand in de kruipruimte aan te laten brengen, met
een folie als bodemafsluiting. Na de daaropvolgende bijeenkomst is als eerst de
oorzaak per locatie onderzocht.

Achtergrond

Van vocht in een woning kun je wel last hebben maar zal je niet direct ziek ma-
ken. Het vocht zorgt er echter wel voor dat schimmels en huisstofmijten goed
kunnen groeien, zij voelen zich het beste thuis bij een luchtvochtigheid van bo-
ven de 70%. De schimmels en huisstofmijt welke in de vochtige woningen
groeien verspreiden prikkelende stoffen in de woning. Deze stoffen kunnen bij
mensen met aanleg voor astma en astmapatiënten allergische klachten veroor-
zaken als benauwdheid, hoesten of chronische neusverkoudheid. Ook hebben
kinderen die opgroeien in een vochtig huis een grotere kans op problemen met
hun gezondheid dan kinderen die in een gezond huis wonen. Van alle kinderen
die in een vochtig huis opgroeien krijgt ongeveer 25% chronische luchtweg-
klachten. Daarbij komt dat als je in bezit bent van een woning met een houten-
vloer, deze zal verrotten.

Onderzoek

Met een waterpasinstrument hebben we de hoogte van het grondwater onder
de woning aan de Regge 19, Bergse Maas 34, Zuiderstraat 17 en Groendaal 14
ten opzichte van de aanwezige waterstand van de sloten vergeleken. Bij alle
vier de adressen staat het grondwater hoger dan in de sloot. Door het meten
van deze vier woningen is er het beeld ontstaan dat alle woningen in de wijk
het grondwater kunnen lozen op de sloten, maar de meeste woningen staan
niet aan een sloot.

Bergse Maas

Zuiderstraat Groendaal

Regge
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De grondwaterstand is op deze plaatsen:

 Regge 19: ± 45 cm hoger dan de sloot

 Bergse Maas 34: ± 45 cm hoger dan de sloot

 Zuiderstraat 17: ± 50 cm hoger dan de sloot

 Groendaal 15: ± 30c m hoger dan de sloot

Oorzaak

De grond in de wijk bestaat uit een laag aarde met daaronder een hele dikke
laag vette klei, waar geen water door gaat. Tijdens de bouw van de woningen
is voor de diepte van de kruipruimte de laag aarde en mogelijk ook een laagje
klei uitgegraven. Na het aanbrengen van de fundatie is op die kleilaag een laag
zand gestort. Door de uitgegraven kleilaag is als het ware een kleikom ont-
staan. De één zal door de diepte van de uitgraving van de klei en hoogte van
het zand of ander materiaal meer last van dat vocht hebben dan de andere.

Delfland/Gemeente

Zowel Delfland als de gemeente is wettelijk verplicht om grondwater van de
particulieren percelen te ontvangen. Omdat de meeste woningen niet aan een
sloot staan, is er eerst met het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte
(BOR) van de gemeenteoverleg geweest. De gemeente erkent het probleem en
neemt zijn verantwoordelijkheid. Met de verhoging van de straten in de wijk zal
er een buis van 300 tot 400 mm voor de gemeentelijke waterhuishouding wor-
den opgenomen. De woningen kunnen met een leiding hun grondwater vanaf
hun perceel daarop lozen. Voor het aansluiten van de (drainage) leiding is het
uitgangspunt, dat de vrije hoogte van de kruipruimte onder de woningen maxi-
maal 500 mm is. In de al verhoogde straten rond de Rivierenlaan is deze buis
al aanwezig. De gemeente zal met het uitvoeren van de volgende fase
(Nederrijn, Grevelingen, Itterbeek, Merwede en Linge) begin 2016 de eigena-
ren wijzen op de mogelijkheid van deze aansluiting. De kosten vanaf de kruip-
ruimte tot de gemeentegrens zijn zoals alle andere aansluitingen voor rekening

Sloot
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van de woningeigenaar. Ook zal de woningeigenaar de leidingwerkzaamheden
of zelf of al dan niet gezamenlijk kunnen uitbesteden. Eind 2017 hoopt de ge-
meente gereed te zijn met alle aangegeven fasen in de wijk en het plaatsen
van de gemeentelijke buis in de wijk.

Vervolg

De beste oplossing is natuurlijk om de oorzaak weg te halen. Dat kan dus door
als eerste het meeste grondwater via een drainageleiding uit de kruipruimte te
laten lopen naar de sloot of nu of straks naar de gemeentelijke buis. Nadat het
meeste grondwater via een drainagebuis van onder uw woning is afgevoerd,
kan het zijn dat er verder maatregelen getroffen moet worden. Te denken is
dan aan bijvoorbeeld betere ventilatie, het verhogen van de kruipruimte met
zand of ander materiaal en/of het dampdicht maken van de grond.

Voorstel

Het voorstel aan u is om als eerste uw woning aan te (laten) sluiten via een
drainagebuis op de sloot of de gemeentelijke buis.

Peter Huegen

Vossenstreek in Koningshof

Veren, dat is alles wat er over is van een van mijn kippen. Op 8 november heb
ik ongewenst bezoek gehad van een vos. Het is deze vos gelukt om mijn bui-
tenren open te krijgen en zijn slag te slaan. Balen! Diverse veertjes met bloed

eraan heb ik nog terugge-
vonden op mijn terras.
Mijn andere kip slaapt
altijd in het binnenhok en
die bleef ongedeerd.

Ik neem aan dat de vos
heeft genoten van dit
malse kippetje. Het is be-
kend dat vossen steeds
brutaler worden en opruk-

ken naar de randen van woonwijken. Mijn huis aan de
Serijnenhof grenst aan een stukje gemeenteplantsoen,
waar ongetwijfeld wel vaker wat te jagen is. Het zou mij
niet verbazen als de vos zijn jachtterrein verder gaat ver-
plaatsen naar onze wijk, om op zoek te gaan naar een
andere makkelijke prooi. Als u kippen of konijnen hebt:
wees gewaarschuwd en zorg dat het hok ‘s nachts goed
gesloten is zodat een vos geen kans maakt.

Wim Langelaan

van ons kippetje

Er resten alleen nog veertjes
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Veel mensen denken dat inbraken vooral ’s nachts plaatsvinden, maar in deze
tijd van het jaar is dat niet zo. Omdat het al aan het einde van de middag don-
ker begint te worden, is juist dan goed te zien wanneer men niet thuis is. Een
donker huis is laat in de avond heel normaal, maar rond etenstijd niet. De poli-
tie heeft recent laten weten dat het aantal inbraken helaas weer toeneemt en
met een opvallende piek tussen 6 en 7 uur ’s avonds. Het is daarom aan te ra-
den licht te laten branden als u dan niet thuis bent en/of iemand een oogje in
het zeil te laten houden. Wat zou u doen in het geval van een verdachte situa-
tie bij u in de buurt?. Vanuit de vereniging zijn we voornemens een coördine-
rende rol te vervullen bij het opzetten van “Wijktoezicht Whatsapp-
groepen”. Of misschien is “Buurttoezicht groepen” een betere benaming. We
maken hiervoor gebruik van de smartphone applicatie Whatsapp om daarmee
een gemakkelijke en snelle manier te hebben om elkaar van een verdachte si-
tuaties op de hoogte te brengen. Hopelijk ook om snel te weten te komen dat
die onbekende persoon bij de overburen in de tuin gewoon een klusjesman
blijkt te zijn, omdat de buren ernaast dit weten. Dit is zomaar een voorbeeld.
Mochten u en uw buurtgenoten het geen zuivere koffie vinden, bel dan 112!

In Pijnacker zijn al meerdere buurten die van een buurttoezicht groep gebruik
maken en daarmee de sociale controle vergoten. In Oude Leede gebruikt men
belcirkels. In Klapwijk zijn meerdere WhatsApp-groepen opgestart met hulp
van Wijktoezicht. Het voornemen is om ook in Koningshof binnenkort met een
aantal groepen te beginnen. In de basis gebruiken we hier ook WhatsApp en op
termijn kunnen buurtbewoners ook per sms of telefoon meedoen. Een dergelij-
ke groep werkt als volgt: één iemand vervult de rol van groepsbeheerder. Hij of
zij kan dan leden aan de groep toevoegen of uit de groep halen. Om een buurt-
toezichtgroep succesvol te maken, zijn er wel enkele regels noodzakelijk:

 Wees zo concreet mogelijk. Wie, wat en waar? Kom met een duidelijke be-

schrijving van een voorval en signalementen. Noem uiterlijke kenmerken
van een persoon en/of het kenteken, merk en kleur van een voertuig.

 Reageer enkel op een bericht indien u iets kunt toevoegen of een nuttige

vraag hebt.

 Vergeet het niet te melden wanneer uw melding ‘afgesloten’ is en waarom.

Helaas kunt u zonder WhatsApp momenteel nog niet deelnemen. Zodra er een
aantal groepen zijn opgericht, zouden buurtbewoners ook op andere manieren
aan kunnen sluiten, zoals sms of telefonisch. Communicatie gaat dan via een
lid van de groep die wel WhatsApp heeft (bij voorkeur de beheerder).

Doet u ook mee aan WhatsApp wijktoezicht?

Geef uw naam, adres en mobiele telefoonnummer door via wijktoezicht@wijk-
koningshof.nl om toegevoegd te worden aan uw lokale groep. De bewonersver-
eniging zou graag willen weten of er in onze wijk al dergelijke groepen bestaan!

Matthijs de Boer,

Wijktoezichtcoördinator Koningshof

Wanneer wordt er het meest ingebroken?
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In 2015 zijn wij gestart met het organiseren van cursusavonden “Reanimatie
en het gebruik van een AED”. In 2016 zullen wij hiermee doorgaan en weer
twee cursusavonden organiseren. De reden is tweeledig. De personen die in
2015 de cursus gevolgd hebben, willen wij de gelegenheid geven het diploma
te behouden. Je moet namelijk elk jaar deze cursus volgen om mee te blijven
doen aan ‘hartveilig wonen’. De andere reden is dat wij hopen dat er nieuwe
vrijwilligers zullen zijn die ook hieraan mee gaan doen. Als je meedoet aan
‘hartveilig wonen’, kan je per mobiel opgeroepen worden als er in de directe
nabijheid iemand met hartfalen is.

Bij reanimatie telt iedere seconde. Dat bleek ook eind november, toen in de
parkeergarage van Ackershof iemand op de grond lag. Een van de omstanders,
een bewoonster uit onze wijk die in september onze cursus had gevolgd, had
meteen door dat het slachtoffer gereanimeerd moest worden! Samen met ie-
mand anders heeft zij toen deze persoon gereanimeerd. Toen de politie arri-
veerde, is het slachtoffer met een Automatisch Externe Defibrillator (AED) en-
kele stroomstoten toegediend. Vervolgens is het slachtoffer naar een ziekenhuis
gebracht. Naar omstandigheden gaat het nu weer redelijk met deze persoon.

Het verlenen van reanimatie is een heftige zaak. Dit geldt zeker als het slecht
zou aflopen met een slachtoffer. Daarom is het
mooi om te constateren dat er nazorg wordt
verleend. Dit is ook gebeurd bij het hiervoor
beschreven voorval. Zo heeft de politie contact
gehouden met onze wijkbewoonster en haar op
de hoogte gehouden van de toestand van het
slachtoffer. Tevens had Cees van der Ende uit
onze wijk, één van de docenten van de reani-
matiecursus, aangeboden dat hij gebeld mocht
worden om nazorg te verlenen. Daar heeft onze
wijkbewoonster gebruik van gemaakt.

Onze wijkbewoonster gaf achteraf aan dat zij nog precies wist wat zij moest
doen! Dit onderstreept nogmaals het nut om zo’n cursus te volgen. Bent u nu
ook overtuigd en doet u mee? De datum voor de cursusavond is donderdag 4
februari, van 19:30-22:00 uur in de vergaderruimte van Het Baken. Evenals in
2015, zal de cursus gegeven worden door Stichting Evenementen EHBO Pijnac-
ker (www.evenementenehbopijnacker.nl).

De kosten per cursist zijn € 27,50. Als bewonersvereniging hebben wij het cur-
susgeld vastgesteld op € 20,- voor leden en € 27,50 voor niet-leden. Leden van
onze bewonersvereniging die in 2015 al de cursus hebben gevolgd en dus in
2016 op herhaling gaan om het diploma te behouden, betalen slechts € 15,-. U
kunt zich tot uiterlijk 25 januari aanmelden door een e-mail te sturen naar
secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Erik de Goede

Cursusavond “Reanimatie en het gebruik
van een AED”

AED-avond september 2015
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Bij Trick-or-Treat zijn wij op 29 oktober weer met de griezelexpres door de
wijk gereden. Dit gebeurde in twee groepen van ongeveer 15 kinderen. De kin-
deren hadden goed hun best gedaan, want ze
waren allemaal verkleed. Daar waren wij heel
blij mee. Ze zagen er allemaal mooi en griezelig
uit. De kinderen mochten bij een aantal huizen
in de wijk aanbellen voor wat lekkers (ze zijn
aardig verwend met snoepjes en mandarijn-
tjes). Bij huize Blom werden ze ook getrakteerd
op een voorstelling met muziek en dans, de
kinderen vonden het griezelig maar wel leuk en
ze hebben ook enthousiast geklapt na de voor-
stelling.

Op 31 oktober was de Halloweengriezel-
tocht. De tocht is goed bezocht en de mensen
hadden alleen maar leuke reacties op de tocht.
De foto`s geven een impressie van de avond.
De griezels vonden het ook leuk en kunnen niet
wachten tot volgende jaar. We hopen dan ook
weer op een grote opkomst.

Beide activiteiten zijn niet mogelijk zonder de
inzet van veel vrijwilligers. De organisatoren
willen dan ook iedereen enorm bedanken, van

griezels, stewards, EHBO’ers, de Tweemaster school, Leo, Dirk en Corné van
materiaalbeheer, Erica van Batsboem, bloemsierkunst Norbert van Baarwijk,
Kok Woondecoratie, Lenny Hegelman, Trix en Ineke Donck.

De organisatie zal worden uitgebreid met drie mensen, Yvonne, Richard en
Graciële. Wij hebben er allemaal weer zin in om er volgend jaar weer een leuk
griezelfeest van te maken en zijn nu al bezig om griezelige dingen te bedenken!

Groeten van de oppergriezels,

Sylvia, Paul, Yvonne, Richard en Graciële

Ik wil langs deze weg ook iedereen bedanken
voor de lieve kaartjes, mooie bloemen en op-
beurende gesprekken. Iedereen heel erg be-
dankt hiervoor! Dat heeft mij heel goed ge-
daan.

Sylvia van Reenen

Naschrift bestuur

Aan het einde van het Halloweenfeest is een groot aantal Halloweenspullen stukgeslagen
en is er fysiek geweld tegen Sylvia gebruikt. Dit is nu in handen van de politie. Sylvia

heeft daarna vele opbeurende reacties ontvangen, waaronder een bezoek van de bur-
gemeester.

Trick-or-Treat en Halloween

Trick-or-Treat was weer gezellig

Kan hij wachten tot volgend jaar?

Halloweengriezels alom
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Ook in 2015 heeft u weer massaal de contributie betaald. Veel dank hiervoor!
In de afgelopen twee jaar is de contributie in twee stappen verhoogd van € 7,-
naar € 10,-. De reden hiervoor is dat de subsidie van de gemeente weggevallen
is. Dit heeft gelukkig geen enkel negatief effect gehad op het ledenaantal! Ook
in 2015 ligt ons ledenaantal iets boven de 700. Hier zijn wij erg blij mee, want
dit betekent dat zo’n 70% van de huishoudens in de wijk lid is.

Hierbij valt op dat de niet-leden vooral huurhuizen zijn. De bewonersvereniging
behartigt de belangen van alle inwoners in de wijk, waarbij wij geen onder-
scheid maken tussen koop- en huurhuizen. In de praktijk zien wij echter ieder
jaar een ander betalingsgedrag van de contributie door huiseigenaren en huur-
ders. Bij de huiseigenaren is bijna iedereen lid van onze bewonersvereniging!

Het betalingsgedrag
leek erg op dat van
voorgaande jaren.
In ons wijkblad van
eind juni vroegen
wij u de contributie
te voldoen. Dan is
er een grote groep
die binnen een week
betaalt. In de zo-

mermaanden bleven de contributiebetalingen gestaag doorgaan, waarbij er na
twee maanden (begin september) zo’n 500 betalers waren. Bij het wijkblad van
september zat een herinnering voor de trouwe leden die het per ongeluk een
keer vergeten zijn. Begin november hebben wij aan zo’n 50 huishoudens een
tweede herinnering gestuurd. Het merendeel betaalt uiteindelijk, waardoor ook
dit jaar een ledenaantal van 700 bereikt is. Het loont overigens de moeite om
tijdig (uiterlijk begin september) te betalen, want dan ontvangt u een gadget!

Marit de Boer en Erik de Goede

Ledenaantal onverminderd hoog

In het septembernummer van het wijkblad hebben wij een artikel geschreven
over het onderhoud van kunststof kozijnen, deuren en geveldelen. Naast tips
voor het onderhoud van kunststof hebben wij gepolst of er wellicht interesse
zou zijn om een wijkactie “Onderhoud kunststof” te starten, met als doel een
voor iedereen gunstige prijsstelling voor het reinigen van de kunststof gevelde-
len. Wij hebben echter te weinig reactie gekregen om daadwerkelijk een
wijkactie op te zetten. Wel hebben wij de bewoners die hebben gereageerd een
mail gestuurd met informatie over bedrijven die kunststofonderhoud plegen.
Het project “Onderhoud kunststof” wordt hiermee beëindigd.

Marijke Tetteroo en Sjef Kickken

Kunststof kozijnen, deuren en geveldelen
(vervolg)
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Begin 2016 gaat het dan toch gebeuren! Volgens informatie van de gemeente
gaat men 4 januari a.s. beginnen met de herinrichting van het fase 6 gebied
van onze wijk. Dat gebied wordt omgeven door Grevelingen, Nederrijn en
Rivierenlaan. Als eerste worden de bomen en struiken verwijderd die een
obstakel vormen voor de werkzaamheden. Twee weken later kunnen dan de
nutsbedrijven aan de slag gaan. Op het moment van schrijven van dit stukje
was nog niet bekend welke aannemer vervolgens vanaf de eerste helft van
maart werk kan gaan maken van het aanleggen van nieuwe riolering en het
herinrichten van de openbare ruimte.

Bij de voorbereiding van fase 6 kwamen twee plaatsen met verontreinigingen
aan het licht. De eerste plek bij de Nederrijn is inmiddels gesaneerd. De tweede
plek – bij het asfaltpaadje dat bij de sloot achter enkele huizen aan de
Nederrijn loopt – zal worden aangepakt op het moment dat de aannemer daar
ook met zijn werkzaamheden begint. Over de planning van de fasen 7 en 8 van
de herinrichting van Koningshof gaat de gemeente begin 2016 nadere
beslissingen nemen.

Aan de zuidkant van onze wijk bij de verlengde Europalaan en het Oostlandpad
was er de afgelopen maand wel veel drukte met graafmachines en tractoren die
grond transporteerden. Om te beginnen is men bezig geweest met het
grondstortterrein tussen Europalaan en Tuindersweg. Het terrein is heringericht
en wordt beter afgeschermd om de illegale stort van afval (helaas gedragen
niet al ons medebewoners zich zoals het moet) te voorkomen. Ook is er een
betere verbinding gemaakt naar het gebied waar de verlengde Floralaan zal
worden aangelegd.

Wandelaars en fietsers zullen hebben opgemerkt dat de voorbelasting bij het
nieuw aan te leggen stuk Floralaan richting rotonde Tuindersweg voor een flink
deel is weggehaald. Dat was omdat de gemeente de grond elders kon
gebruiken. Het is geen aankondiging dat de aanleg van het verlengde stuk
Floralaan binnenkort gaat beginnen. Dat wordt 2017 of later.

Steven Duursma en Paul van Winden

Wijkontwikkeling

Bedreigde bruggetjes

Water en bruggetjes bepalen voor een flink deel de karakteristiek van onze
wijk. Het onderhoud van die bruggetjes liet de laatste jaren nogal wat te wen-
sen over. Als bewonersvereniging hebben we daar regelmatig aandacht voor
gevraagd. Gelukkig zijn op een goed moment verrotte delen vervangen zodat
de bruggetjes tenminste weer veilig waren. Maar een verfbeurt kon er niet
meer vanaf, met als resultaat dat de bruggetjes nu vaak trieste verwaarlozing
uitstralen.
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Zo bezien is het dus een goede zaak dat het college van BenW het plan heeft
opgevat om de bruggetjes in de komende jaren te vervangen. Dat is dan een
onderdeel van het veel meer omvattende Beheerplan Civiele Kunstwerken 2016
-2019. Het college kiest bij de bruggetjes voor duurzaam en onderhoudsarm
om kosten te besparen. Daarom niet langer hout en verf maar roestvrij metaal
en composietmateriaal dat zonder problemen honderd jaar mee kan. Het brug-
getje waarover je fietst bij de begraafplaats en Oranjehof wanneer je via de
Julianalaan naar het centrum wilt, is een vingeroefening voor de bruggetjes
nieuwe stijl.

Over de vraag of de bruggetjes nieuwe stijl onze wijk wel of niet zullen ver-
fraaien kun je van mening verschillen. Het college – en vooral de nieuwe wet-
houder Piet Melzer – heeft om heel andere redenen echter een ‘bruggetjes-
probleem’ gekregen. In de eerste plaats omdat het college van de raad de op-

dracht had gekregen om te bezuinigen en daar-
om voorstelt drie bruggetjes niet te vervangen.
Twee daarvan liggen in Koningshof: tussen Zui-
derstraat en Bergse Maas en tussen Binkhorst
en Het Baken. In de tweede plaats omdat het
college pas met de betrokken omwonenden wil-
de gaan praten, nadat het besluit – met inbe-
grip van het niet vervangen – door de raad was
genomen. Wethouder Melzer verdedigde die
opstelling uiterst ongelukkig: ‘Je gaat toch ook

niet met de kalkoen over de samenstelling van het kerstdiner discussiëren?’ en
‘Na het besluit van de raad kunnen we het met de inwoners natuurlijk nog wel
over de kleur van de leuningen hebben’.

Alerte omwonenden van het bruggetje bij de Zuiderstraat zijn in verzet geko-
men. Ze hebben een brief geschreven aan de leden van de gemeenteraad en
van het inspreekrecht gebruik gemaakt in de
raad van 5 november jl. Er is toen ook namens
de bewonersvereniging gesproken. Kernstelling
was dat de gemeente de burgers die worden
geraakt door het niet vervangen van de brugge-
tjes vooraf moet consulteren in plaats van ach-
teraf informeren. Wethouder Melzer leek in eer-
ste instantie doof voor deze door de gehele
raad ondersteunde oproep. In de raad van 12
november jl. werd hem echter hardhandig aan
het verstand gebracht hoe we in onze gemeente met burgers willen omgaan.
Daarop veranderde hij van koers.

Het voorlopig resultaat is, dat o.a. op 16 december jl. een informatieavond
plaats vond over de bruggetjes in Koningshof. Omwonenden hebben daar hun
opvattingen en argumenten kunnen geven over de voornemens van het colle-
ge. Een verslag daarvan zal naar de gemeenteraad worden gestuurd. Naar ver-
wachting zal die in de loop van februari a.s. een besluit nemen.

Steven Duursma en Paul van Winden

Bruggetje bij de Zuiderstraat

Bruggetje bij het Baken
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Glasvezel in Koningshof

Wij willen de hele dag online zijn en de hoeveelheden data die we down- en
uploaden worden steeds groter. Een snelle en betrouwbare internetverbinding is
een basisbehoefte geworden. Velen kijken daarom uit naar de komst van een
glasvezelnet in onze wijk, zodat ook wij kunnen gaan profiteren van de sprong
in de techniek die dat betekent.

In wijken die ons voorgingen, opende vaak een door netwerkbeheerder Regge-
fiber aangelegd glasvezelnet deze nieuwe wereld voor gebruikers. Reggefiber is
inmiddels een 100 procent dochter van KPN. Alle providers (KPN, Vodafone,
Telfort, xs4all, etc. ) die dat willen, kunnen dan voor hun klanten dit open net-
werk gebruiken. Partijen moeten het natuurlijk wel eens worden over een ac-
ceptabele prijs. Volgens Reggefiber maken hun netwerken down en uploaden
mogelijk met een snelheid van 500 Mb. In Pijnacker en zeker in Pijnacker-
Koningshof ligt het ingewikkelder.

SKP

In een laat stadium van fase 5 van de herinrichting van onze wijk heeft SKP
besloten om een glasvezelkabel in dat gebied te laten leggen en aansluitingen
naar de huizen te maken. Dat past in het uitgangspunt van SKP dat alle wonin-
gen in Pijnacker en Delfgauw op zijn glasvezelnet worden aangesloten. Klanten
van SKP in het fase 5 gebied kunnen daar echter nog niet van profiteren, om-
dat de verder vereiste infrastructuur ontbreekt. SKP zal ook bij fase 6 begin
2016 en later bij de fasen 7 en 8 meteen een glasvezelkabel met aansluitingen
realiseren. De Rivierenlaan-lob van onze wijk is dan volledig voorzien van glas-
vezel. SKP denkt erover na om in het fase 1 t/m 4 gebied van onze wijk (de
Delflanddreef-lob) een inhaalslag te maken.

Begin 2016 wil SKP een koppelstation bij de appartementengebouwen in de
Rivierenlaan realiseren en ook de verder noodzakelijke infrastructuur. Vanaf dat
moment zullen SKP-klanten in de gebieden van fase 5 en 6 gebruik kunnen
maken van een glasvezelnetwerk. Of ze dat meteen een snellere internetver-
binding zal opleveren is onzeker. Wanneer je kijkt naar de huidige door SKP
aangeboden abonnementen, dan wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen
klanten op het oude coax- en het nieuwe glasvezelnetwerk. In beide gevallen
mogen die klanten bij het duurste abonnement (Goud) rekenen op een down-
loadsnelheid van 150 Mb en een uploadsnelheid van 60 Mb. SKP verwacht wel
in de komende jaren in stappen deze snelheden te kunnen verhogen.

Reggefiber en KPN

Net als SKP al eerder deed, realiseert Reggefiber in Keijzershof en Ackerswoude
een volledig glasvezelnet. Reggefiber is in oudere wijken van Pijnacker zoals Ko-
ningshof thans niet van plan om tot actie over te gaan. KPN is in Koningshof wel
bezig met verbetering van zijn eigen netwerk (dat ook door een aantal andere
providers wordt benut). Daarbij worden de verbindingen tot aan de zogenaamde
straatkasten van glasvezel, maar het laatste stuk tot in huis blijft voorlopig van
koper.
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Recent hebben we op verschillende plekken in onze wijk kunnen zien, dat een
aannemer in opdracht van KPN deze werkzaamheden uitvoert. Wat betekent dit
voor de gebruiker die direct of indirect afhankelijk is van het KPN netwerk? Nu
komt hij bij down- en uploaden tot snelheden van 40 Mb. Na de upgrade zal hij
bij het downloaden tot boven 100 Mb kunnen komen, bij het uploaden veran-
dert er echter niets.

Onzekerheden

Er zijn voor de gebruikers in Koningshof veel onzekerheden. Hoe snel zal SKP in
onze gehele wijk een operationeel glasvezelnetwerk kunnen aanbieden? Zal
SKP als enige van zijn glasvezelnetwerk gebruik blijven maken of gaan ook an-
dere providers dat doen? De wet verplicht SKP andere providers toe te laten en
dat is voor SKP financieel ook aantrekkelijk. Op welke termijn zal SKP veel ho-
gere snelheden gaan aanbieden, dan thans nog met het abonnement Goud mo-
gelijk zijn? Zal Reggefiber op een goed moment toch brood zien in de aanleg
van een open netwerk in onze wijk?

Vooralsnog blijft sprake van een situatie waarbij een beperkt KPN en een volle-
dig SKP glasvezelnet naast of over elkaar in de wijk liggen. Dit is technisch on-
nodig en kostenverhogend bij aanleg en onderhoud. Het voorbeeld van andere
wijken laat dit zien. De toekomst zal moeten leren of dit gevolg van marktwer-
king en ontbrekende sturingsmogelijkheden van de gemeente zal leiden tot
scherpere concurrentie tussen providers waarvan de klanten profijt van hebben
in de vorm van betere dienstverlening en scherpere prijzen. Door nu passief te
blijven mist Reggefiber wel de kans om te profiteren van de efficiënte aanleg-
mogelijkheid van een open glasvezelnet in de nog volledig her in te richten fase
6, 7 en 8 gebieden van Koningshof.

Het is waarschijnlijk dat de glasvezelontwikkeling in onze wijk een belangwek-
kend onderwerp zal blijven. Wanneer jullie hier interessante gebruikerservarin-
gen opdoen, houd ik me daarvoor aanbevolen (steven.duursma@xs4all.nl).
Wellicht kom ik er dan in een volgend wijkblad op terug.

Steven Duursma

Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aan-
dacht aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft
over deze onderwerpen kenbaar te maken aan ‘meldpunt leefomgeving’ van de
gemeente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder
uw meldingen indienen.
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Kerstpuzzel: Koningshof-filippine

Vul de woorden in volgens de onderstaande omschrijvingen. Alle omschrijvin-
gen hebben betrekking op onze wijk of op onze gemeente. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters. Bij juiste invulling leest u in de grijze balk de oplossing van de
kerstpuzzel. De oplossing kan t/m 31 januari ingestuurd worden naar
secretariaat@wijk-koningshof.nl of ingeleverd worden op de Geesterwijk 4. On-
der de goede inzendingen worden drie prijzen (van 25, 15 en 10 euro) verloot.

1. School (10)

2. Jaarlijkse controle van de wijk (9)

3. Bestuurslid (7)

4. Straatnaam ecologische zone naast onze wijk (11)

5. 7,5 m lange attractie van materiaalbeheer (8)

6. Straat in wijk met een na meeste huizen (10)

7. Politicus (6)

8. Wijkmanager (7)

9. Erelid (5)

10. Straatnaam (8)

11. (Bij)naam van brug in wijk (11)

12. Journalist (9)

13. Wijkwethouder (3,6)

14. Ex-penningmeester (9)

15. Straat naast basketbalveld in de wijk (8)

16. Politicus (3,10)

Erik de Goede
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Na bijna 22 jaar huiseigenaar te zijn in het mooie Pijnacker kregen we op 19
december vorig jaar een brief van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de bus
waarin werd gemeld dat we al die jaren gebruik maakten van gemeentegrond
ter grootte van, jawel 4 m2. We kregen de keus om het te kopen voor de
“snippergroenprijs” van € 160,-/m2 of het te ontruimen. De verbazing was
groot. In het licht van het enkele weken daarvoor gepresenteerde plan van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp voor groenadoptie adopteerden wij dus al bijna
22 jaar een stukje groen. Was dit de beloning?

Nu bleek dat onze buren dezelfde brief hadden gekregen en één van hen kwam
op het idee dat het lapje grond door verjaring ons eigendom zou zijn gewor-
den. Dus maar eens onze rechtsbijstandsverzekering gebeld. De jurist beves-
tigde dat het verjaring betrof en zou een brief schrijven naar de gemeente. In-
tussen moesten wij zorgen voor een verklaring van een aantal buurtgenoten of
kennissen, waarin zij aangaven dat we dat snippertje groen al 22 jaar in ge-
bruik hadden, en dat ook zij niet beter wisten dat het ons eigendom was.

Op 18 januari heeft de jurist een brief, samen met de zes verklaringen van
buurtgenoten naar de gemeente gestuurd en binnen twee weken, hoera het
kan ook snel, kregen we via de verzekering te horen dat de gemeente had ge-
reageerd met de mededeling dat wij de 4 m2 grond door “bevrijdende verja-
ring” hadden verkregen. Maar wel moesten we het formeel bij de notaris via
een akte van verjaring laten bekrachtigen. Als toegift werd nog vermeld dat de
kosten voor het opstellen en passeren van de akte voor onze rekening kwa-
men.

Dus maar een notaris gebeld die dat kon rege-
len. Voor het opstellen van de akte moesten we
naast de gemeentelijke “afstandsverklaring”
ook de koopakte van ons huis opsturen, samen
met een kopie van het identiteitsbewijs van ons
beiden. Alvorens de overdracht kon worden ge-
tekend volgde eerst de declaratie van de nota-
ris bestaande uit het honorarium voor het op-
stellen van een “akte van verjaring”, een
“splitsingsakte” en niet te vergeten diverse ka-
dastrale kosten. En natuurlijk deze nota moest

voor het passeren van de akte worden betaald. Uiteindelijk hebben we op 22
maart gezellig onder het genot van een kopje koffie de akte bij de notaris gete-
kend. Eind goed al goed zullen we maar zeggen.

Maar wat schetste onze verbazing, op 24 november jongstleden, ruim 8 maan-
den na het “passeren van de akte”, vielen er twee brieven van het Kadaster in
de bus. Hierin werd gemeld dat er op 7 december een landmeter zou langsko-
men aan wie wij de “nieuwe grenzen van ons perceel” moesten aanwijzen, zo-
dat deze definitief konden worden vastgesteld. Dus maar zorgen dat we thuis
waren. En ja de landmeter kwam langs op het genoemde tijdstip om ons mede
te delen wat volgens de gemeente de grens van ons “nieuwe perceel” zou zijn
en of wij dat konden beamen.

Hoera, we zijn grootgrondbezitter

En zoveel m2 is het dan
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Na een kort gezellig onderhoud ging de beste man weer heen met de medede-
ling dat Kadaster binnenkort weer langs zouden komen om alles op te meten
om daarna de definitieve grenzen vast te stellen. Vol verwachting op het echte
einde van deze zaak sluit ik af met de passende woorden van een roemruchte
figuur (Sjef van Oekel, een creatie van Wim T. Schippers) uit de jaren ‘70:
“Waar heb dat nou voor nodig”.

Sjef Kickken

“Geluidsonderzoek RandstadRail”
nadert afronding

Het “Geluidsonderzoek RandstadRail” heeft als doel een verband te vinden tus-
sen het geluidsniveau en het onderhoud aan de rails en de RandstadRailvoer-
tuigen. De aanleiding was dat in een aantal gemeenten, waaronder de onze,
geklaagd was over de geluidsoverlast. Door metingen was dit ook bevestigd.
Bovendien speelde mee dat men de techniek van het slijpen van de rails nog
niet goed beheerst, waardoor het in het verleden zelfs was voorgekomen dat
het slijpen tot meer geluid leidde in plaats van minder. Sinds september 2013
worden er op vier locaties, waaronder een locatie in Pijnacker-Noord, metingen
uitgevoerd door Sensornet. Deze metingen zijn online te volgen op

www.sensornet.nl/project/haaglanden. Per trein
kan het geluidsniveau gevolgd worden.

Om de projectvraag naar het verband tussen
het geluidsniveau en het onderhoud aan de
rails te beantwoorden, moet er natuurlijk wel
geslepen worden. Omdat de conclusies op an-
dere plaatsen niet van toepassing hoeven te
zijn op onze situatie, willen wij dat er ook in
Pijnacker geslepen zal worden. Onze gemeente
wil dit ook. Via wethouder Van Egmond is bij de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH),
RET en HTM afgedwongen dat er bij ons gesle-

pen zal worden. Dit is in oktober gebeurd. Tot het einde van 2015 zullen de
geluidsmetingen gecontinueerd worden om het effect van deze slijpactie te be-
oordelen. Rond de jaarwisseling zullen alle meetresultaten geanalyseerd wor-
den en zullen er conclusies getrokken worden.

Naar verwachting zal er begin 2016 een informatieavond in het bestuurscentrum
gehouden worden, waarbij de resultaten en de conclusies van dit geluidsonder-
zoek gepresenteerd zullen worden. De gemeente zal dit organiseren. De MRDH,
HTM en RET zullen hierbij aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Dit be-
looft dus een interessante bijeenkomst te worden. In de Telstar en ook via onze
website zal dit aangekondigd worden. De aanwonenden aan het RandstadRail-
spoor uit onze wijk zullen ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij ho-
pen dat onze wijk goed vertegenwoordigd zal zijn op deze avond.

Erik de Goede

RandstadRail
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Omgekeerd inzamelen en nieuw record voor
oud papierinzameling?

Aan het einde van 2015 spelen er twee vragen op het gebied van afvalinzame-
ling en oud papierinzameling:

 Gaat Pijnacker-Nootdorp als laatste van de zes Avalex-gemeenten ook ak-

koord met ‘omgekeerd inzamelen’ als toekomstig afvalinzamelingsconcept?

 Wordt in Koningshof in 2015 een nieuw record gehaald bij de oud papierinza-

meling?

De eerste is natuurlijk een veel belangrijkere vraag dan de tweede. Om daar-
mee te beginnen, de verenigingen in onze gemeente die oud papier inzamelen
hebben het afgelopen jaar veel contact met elkaar gehad om de ontwikkelingen
nauwgezet te volgen. De belangen zijn immers groot. Zo halen de verenigingen
jaarlijks zo’n 1,7 miljoen kg oud papier en karton op, met ruim € 50.000,- aan
inkomsten. Bij omgekeerd inzamelen worden een aantal afvalgrondstoffen aan
huis opgehaald. Hierbij zal het oud papier en karton aan huis opgehaald kun-
nen worden, waardoor een drastisch inkomstenverlies voor de verenigingen
dreigt.

Als de gemeenteraad in december zal instemmen met ‘omgekeerd inzamelen’,
dan zullen de gemeente en de verenigingen in januari starten met te overleg-
gen hoe de verenigingen op een andere manier structurele inkomsten kunnen
hebben. Gaan wij naar milieuparkjes waar verenigingen niet alleen met oud
papier en karton, maar ook met andere afvalstoffen (kleding, batterijen, kleine
elektronische apparaten zoals lampen, …) inkomsten genereren? Financiële
compensatie zal ook aan de orde komen.

Hoe de afvaltoekomst er ook precies uit zal zien, wij hopen dat u als inwoner
wilt doorgaan met het brengen van oud papier en karton in onze papiercontai-
ner bij Het Baken. Dit gaat momenteel uitstekend. Ondanks de steeds verder
gaande digitalisering van onze maatschappij zitten wij nog steeds op een oud
papierjaaropbrengst uit 2009. Ieder jaar, met uitzondering van de ‘Afval Loont’-
jaren, is de totaalopbrengst zo’n 265.000 kg. In 2015 zijn wij zelfs op weg naar
de hoogste jaaropbrengst ooit! In de figuur op pagina 31 is het maandelijkse
volume weergeven in de jaren 2013 t/m 2015. De opbrengsten zijn momenteel
bekend t/m oktober. Als wij in november en december inzamelen wat wij de
afgelopen jaren hebben ingezameld (50.000 kg), dan komen wij voor het eerst
uit op een jaaropbrengst van boven de 270.000 kg! In onze container wordt
ruim 10% ingezameld van al het oud papier en karton dat in onze gemeente
ingezameld wordt!

Nu al is duidelijk dat de opbrengst in 2015 hoog zal zijn. De bewonersvereni-
ging en de Tafeltennisvereniging doen beide 3/8-ste van het werk en verdienen
hiermee beide zo’n € 3000,-. De ouderraad van de Tweemaster en de Johan-
nesschool doen het resterende werk (beide 1/8-ste) en verdienen hiermee bei-
de zo’n € 1000,-. Voor alle betrokkenen zijn dit heel belangrijke inkomsten!
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In het volgende editie van ons wijkblad zullen wij ongetwijfeld opnieuw aan-
dacht besteden aan omgekeerd inzamelen en u uitsluitsel geven of wij in 2015
een record hebben gehaald. Na de besprekingen tussen de gemeente en de
verenigingen zal er dan meer duidelijkheid zijn over hoe de toekomstige afval-
inzameling door verenigingen er uit zal zien.

Erik de Goede

Ook in 2015 hebben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersvereniging inge-
zet. Dan denken wij bijvoorbeeld aan het Halloweenfeest en Trick-or-Treat, de
werkgroep wijkontwikkeling met fase 6 van het vervangen van het diepriool en
ons wijktoezicht en het materiaalbeheer. Andere activiteiten zoals het jaarlijkse
volleybaltoernooi en vier maanden per jaar de papiercontainer iedere dag ope-
nen en sluiten en daarbij het oud papier en karton netjes opstapelen.

Om al onze vrijwilligers hiervoor te be-
danken, zal in februari 2016 een vrijwilli-
gersavond georganiseerd worden. Wij
hebben Paul Geluk bereid gevonden om,
net zoals in voorgaande jaren, een vrij-
willigersavond te organiseren.

Alle vrijwilligers en partners zullen uitge-

nodigd worden voor de vrijwilligers-
avond. Onder het genot van een hapje en

een drankje willen we dan graag met u
terugkijken op een geslaagd 2015 en
vooral vooruitblikken naar 2016.

Het Bestuur

Aankondiging vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond 2015
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Onderhoudscontracten

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over schoorsteenvegers, CV-ketels, etc.
Daarom hebben wij deze informatie voor u op een rijtje gezet.

Schoorsteenveger

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met
schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam: 010-4843756 en bij geen ge-
hoor. 06-16038603. Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het
tarief voor 2015 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal en € 15,00 voor een
tweede rookkanaal . Dit is inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten.
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een
prijs wordt bepaald. Deze tarieven gelden voor 2014, 2015 en 2016, omdat
eens in de drie jaar de tarieven worden aangepast.

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen naar de
korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben wij
er verder geen bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteenveegbedrijf
‘t Westen.

Onderhoud van de CV-ketel

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u contact
opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (zie ook de advertentie in het
wijkblad).

Door Verbakel Gas Service (015-3695358) kunt u een onderhoudsbeurt laten
uitvoeren. Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Bij een
onderhoudscontract wordt er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden
jaarlijks twee storingen arbeidsloonvrij (niet materiaalkostenvrij) verholpen.
Onderhoud van de mechanisch ventilatie wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met
het CV-onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 2016
zijn de kosten als volgt:

U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verbakel
het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting
is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, die € 10,00 bedraagt.

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger,
kijk dan bij onze adverteerders!

Prijzen in 2016 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 87,60 € 101,50

Onderhoudsbeurt € 47,45 € 61,70

Onderhoud mechanisch ventilatie € 27,75 € 28,40
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Materiaalbeheer

Uitleen

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in
overleg). Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan
uitsluitend op maandag, woensdag en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in
ons magazijn in de parkeergarage onder "Het Baken". Reserveringen bij voor-
keur via de website en eventueel per telefoon (015-3696605). of e-mail:
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur.

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

Let op: van 21 december t/m 4 januari is Materiaalbeheer gesloten

Abraham-/Sarapop € 15,00
Behangafstomer € 50,00
Behangplaktafel € 15,00
Betonboormachine* € 35,00
Betonboorhamer*
Bomensnoeischaar € 15,00
Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00
Hogedrukreiniger € 35,00
Hogedrukslang € 25,00
Kamersteiger € 25,00
Kruiwagen € 15,00
Ladder € 25,00
Lijmklemmen € 15,00
Ooievaar € 20,00
Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00
Plafondsteunen € 15,00
Rolsteiger €100,00
Slegge € 15,00
Steekwagen € 15,00
Tapijtreiniger** € 35,00
Tegelsnijder elektrisch*** € 35,00
Waterstofzuiger € 35,00

* Beschadigde boren en beitels betalen

** Afname van zeep verplicht

*** € 2,50 bij slijtage

Materialen Borg
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Uitleen met gebruiksvergoeding

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding kijk op onze
website en klik op materiaalbeheer

Aanhangwagen € 30,— per periode

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen € 30,00
Abraham-/Sarapop € 5,00
Barbecue € 3,50
Discoverlichting € 25,00
Doelschoppen € 10,00
Doelschoppen klein € 5,00
Dr. Bibber € 25,00
Elektrogenerator € 25,00
Feestverlichtingen € 10,00
Geluidsinstallatie € 25,00
Geluidsinstallatie 2 (met microfoon) € 50,00
Golfspel € 25,00
Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00
Kaartspel € 5,00
Kaasspel € 10,00
Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00
Kermisbuksen (2 stuks) incl. achterwand € 35,00
Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 4,50
Kop van jut € 25,00
Kop van jut voor kinderen € 15,00
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Kramen € 10,00
Megafoon € 5,00
Onderuitspel € 10,00
Partytent klein € 15,00
Partytent groot € 50,00
Portofoon € 10,00
Rad van avontuur voor kinderen € 5,00
Rad van avontuur € 10,00
Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25
Rad van avontuur boekje € 7,50
Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50
Rookmachine € 10,00
Rookmachine vloeistof € 5,00
Schietkaarten (pakje van 100 stuks) € 3,00
Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00
Schietpijpjes (pakje van 25 stuks) € 1,50
Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00
Schommelboot € 10,00
Sjoelbak 5 m € 10,00
Sjoelbak 7,5 m € 15,00
Spiegel schrijfkast € 5,00
Springkussen € 50,00
Statafels € 4,00
Stelten € 5,00
Stokkenvangspel € 25,00
Suikerspin (excl. stokjes en suiker) € 35,00
Suikerspinstokjes per 50 stuks € 7,50
Treintje € 50,00
Vier op een rij € 10,00
Visspel € 5,00
Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden


