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Het opfleuren van openbare plekken met bloemen en planten is mogelijk met een 
gemeentelijke bijdrage, als u bereid bent deze plek voor langere tijd te onderhouden. 
Ingeborg Rietveld en haar buren maakten hier dankbaar gebruik van. Een kaal deel van de 
geluidswal langs de N470, grenzend aan hun woningen, werd beplant met flink wat groen. 

De woning van Ingeborg aan De 
Kolk grenst aan de geluidswal langs 
de N470. Juist op deze plek is de 
beplanting van de geluidswal met 
enkele meters onderbroken. “Zo 
heeft de landschapsarchitect het 
ontworpen, maar wij zien liever 
groen. Bovendien vonden wij het 
vervelend om vanuit de woonkamer 
telkens de bovenste meter van de 
vrachtwagens te zien. Daarnaast 
stoorden we ons aan de zwaailichten 
van vooral strooiwagens in de winter. 
Ook de buren hadden hier last van, 
of stoorden zich aan het zicht op de 
verkeersborden.” 

Vraatzuchtige schapen 
Eerdere pogingen om de afscheiding 
te vergroenen leverden niet het 
gewenste resultaat. Ingeborg: “Er 

grazen regelmatig schapen, die telkens 
de begroeiing opvraten, of schors 
van de bomen aten, die daardoor 
dood gingen. De herders probeerden 
het groen wel te beschermen, maar 
dat was vaak niet afdoende. Van de 
schapen kwamen we niet af, vanwege 
een gemeentelijk contract over de 
begrazing. Samen met mijn buren heb 
ik de gemeente gevraagd om planten 
voor een aansluitende groenstrook. 
Uiteindelijk is in november een grote 
hoeveelheid verschillende planten en 
struiken afgeleverd. Een dode boom 
is vervangen. Verder is de grond 
vooraf gefreesd om het planten te 
vergemakkelijken.” 

Initiatief nemen, loont
Samen met de buren heeft Ingeborg 
de planten in drie stroken in de grond 
gezet. De  begroeiing sluit aan op de 
bestaande beplanting. De hele strook 
kan makkelijk worden afgezet met 
schrikdraad, wat betere bescherming 
biedt tegen vraat door schapen. Het 
duurt natuurlijk nog even voordat 
alles goed is gegroeid, maar toch 
kijkt Ingeborg tevreden terug op 
haar actie: “Het is goed om initiatief 
te nemen, want dat levert wel wat 
op.” Maar ze is nog niet klaar: “Aan 
Rijkswaterstaat heb ik gevraagd of er 
nog iets kan worden gedaan aan de 
felle ledlampen langs de N470.”

Bewoners in Tolhek 
“Liever struiken dan zwaailichten”

Samen verder in 
Pijnacker
Onder de kop ‘wijkgericht werken’, werkt 
de gemeente samen met inwoners en een 
aantal partners aan een leefbare wijk. De 
afgelopen jaren zijn er op basis van het Leef-
baarheidsplan 2012-2015 veel projecten met 
succes uitgevoerd. Alle lof voor de bewoners 
die zich voor al deze nuttige initiatieven 
inzetten!

In 2015 zijn we gestart met de voorberei-
ding voor een nieuwe periode van vier jaar 
wijkgericht werken. Een periode waarin we 
als gemeente (nog) sterker willen aansluiten 
op initiatieven waar bewoners zelf mee 
komen. Als inwoner weet u natuurlijk het 
beste wat er nodig is voor uw wijk en waar 
u zich voor wilt inzetten. We hebben aan 
alle inwoners van Pijnacker gevraagd wat zij 
belangrijke thema’s vinden en waar zij zelf 
een actieve bijdrage aan willen leveren. In 
2016 willen we verder met de uitkomsten uit 
deze enquête. Dit is het uitgangspunt voor 
het nieuwe leefbaarheidsplan voor Pijnacker 
voor de komende vier jaar. 

Daarbij willen we meer uitgaan van de eigen 
kracht in de wijk. Als gemeente trekken we 
niet meer alle projecten, maar zien we het 
meer als onze taak om mensen met elkaar in 
contact te brengen en zaken aan te jagen en 
te ondersteunen. Inwoners willen we meer 
voorop zetten bij initiatieven en acties. 

In deze nieuwsbrief leest u over onderwer-
pen die we vanaf 2016 per wijk kunnen 
aanpakken. Doet u ook mee? 

José van Egmond, 
kernwethouder Pijnacker

Ingeborg Rietveld bij ‘haar’ bewonersgroen
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Voorwoord

Sociaal cultureel Centrum Pijnacker
“Dit wordt het bruisend 
hart van en voor de buurt”
Al enige tijd kunnen bezoekers van 
de bibliotheek aan de Julianalaan  
binnendoor naar het sociaal cultureel 
centrum aan de Prins Hendrikstraat 
en omgekeerd. Maar de afgelopen 
weken zijn beide locaties écht samen-
gevoegd tot een centrum waar ie-
dereen terecht kan voor activiteiten, 
educatie, informatie en lezen. “De 
naam is 20 januari onthuld tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Bibliotheek 
Oostland”, zegt Carla Holland, mana-
ger bij Bibliotheek Oostland.

De bibliotheek doet al lang veel meer 
dan boeken uitlenen. Carla: “Vrijwil-
ligers geven bijvoorbeeld taaltraining 
onder aansturing van specialisten van 
de bibliotheek in het aangrenzende 
centrum.” Geen wonder dat Biblio-
theek Oostland interesse had in het 
pand aan de Prins Hendrikstraat, dat 
op de nominatie stond voor sloop, 
om er een centrum te creëren waar 
iedereen terecht kan voor activitei-
ten, educatie, informatie en lezen.

Opknappen
“Een flinke investering was nodig om 
het pand op te knappen. Hiervoor 
hebben we een beroep gedaan op 
fondsen”, licht Carla toe. “Vrijwilligers 
hebben meegeholpen met het leeg-
halen van het pand. De gemeente 
heeft nieuwe kozijnen aangebracht 
en het dak vernieuwd. Wij heb-
ben voor een mooie vloer gezorgd, 
identiek aan die in de bibliotheek.” 
Sommigen huurders vertrokken, zoals 
de muziekschool. Maar o.a. Ipse de 
Bruggen, Doel, een schilderclub, de 
historische vereniging, kinderyoga, 
vluchtelingenwerk en een kerkge-
nootschap blijven gebruikmaken van 
de ruimten. 

Bruisend hart
Het resultaat mag er zijn. De centrale 
ontvangstruimte is een plek waar 
iedereen elkaar kan ontmoeten. 
Cliënten van Ipse De Bruggen en 
Doel serveren koffie, thee of een 
tosti. Buiten is een leesterras. “Daar 

kun je heerlijk met een kopje thee 
een boek lezen, met uitzicht op het 
speeltuintje”, mijmert Carla. Eveneens 
gaan de cliënten van Ipse betaalbare 
maaltijden koken voor de buurt. 
Er komt een was- en strijkservice, 
gerund door cliënten van de GGZ. 
“De kunstuitleen met werk van de 
dagbesteding willen we uitbreiden 
met werk van lokale kunstenaars. 
Ook is er ruimte voor een spelotheek. 
Samen met de bibliotheek wordt dit 
het bruisende hart van en voor de 
buurt”, aldus Carla.

Nieuwe inrichting  
speelplekken in Klapwijk

Oproep: 
WhatsApp 
buurtpreventie

Samen met een groep van 23 bewoners uit Klapwijk - ouders 
uit alle delen van de wijk - heeft de gemeente in 2015 een 
speelruimteplan gemaakt. In het voorjaar presenteren de leden van 
de werkroep deze plannen aan alle bewoners van Klapwijk. 

Aanleiding voor dit nieuwe speelruimteplan is een vermindering van het 
speelbudget. Om de speelplekken in Pijnacker-Nootdorp betaalbaar te 
houden, moet 15% van de toestellen verdwijnen. Wel stelt de gemeente 
geld beschikbaar om speelplekken op te knappen.  Daarvoor zijn alle 
speelplekken in de wijk als geheel bekeken en is er voor de hele wijk een 
plan gemaakt. 

De komende jaren staan de wijken Klapwijk, Pijnacker-Centrum/Dorp 
en Tolhek op de planning. In Koningshof en Pijnacker Noord, houdt de 
gemeente bij de herinrichting al rekening met deze doelstelling. 

In Pijnacker is steeds meer aandacht 
voor buurtpreventie. Dit gebeurt 
niet alleen via wijktoezicht, maar 
ook via een WhatsApp Buurtpre-
ventiegroep. Zit u bij zo’n WhatsApp 
groep? Dan wil de gemeente dat 
graag weten. 

Zij kan dan attentiebordjes plaatsen in 
de buurt, wat weer preventief werkt. U 
kunt de naam van uw WhatsApp-groep 
doorgeven via: info@pijnacker-noot-
dorp.nl  t.a.v. Andrea Gebben. Vermeld 
daarbij de naam van de contactpersoon 
en de contactgegevens .

COLOFON

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Meldpunt Leefomgeving: voor 
meldingen of ergernissen over 
uw woonomgeving. 
Tel. 14015. 
www.pijnacker-nootdorp.nl > 
Meldpunt Leefomgeving.

Wijkmanager 
Kees Konings  
Tel. (015) 362 65 53   
Tel. 06 20 40 13 20  
c.konings@pijnacker-nootdorp.nl
Twitter: @Wijkm_Pijnacker

Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk
Midden-Holland
Brenda de Wit
06 21 53 49 80
brendadewit@stjjmh.nl
 
Stichting Welzijn en Onder-
steuning Pijnacker-Nootdorp
Janneke Bakker
Sociaal cultureel werkster
Tel. (015) 369 28 12
janneke@swop.nl 

Rondom Wonen  
Joyce de Gans
Matthew Klok
Tel. (015) 362 05 20
info@rondomwonen.nl  
                     
Politie Haaglanden, 
Wijkagenten
John Spaapen
Suzan Houweling
Judith Vendrig
Tel. 0900 -08844

Bibliotheek Oostland
Esther de Wit
Tel. (015) 3698580
pijnacker@bibliotheekoostland.nl

Ook Bewonersgroen 
in uw buurt?
Wilt u samen met uw buren 
openbaar groen in uw buurt 
onderhouden of verfraaien? 
Doe dan een aanvraag voor 
bewonersgroen. Kijk op 
www.pijnacker-nootdorp.nl  
voor meer informatie.

BEWONERSGROEN

Digitale 
nieuwsbrief
Wist u dat deze nieuwsbrief 
straks ook digitaal te lezen is? 
Meldt u zich alvast aan, dan ont-
vangt u het nieuws automatisch 
in uw mail. Aanmelden kan heel 
gemakkelijk en is gratis. Ga naar 
www.pijnacker-nootdorp.nl, klik 
op de banner ‘aanmelden voor 
nieuwsbrief’ en meld u aan.
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Centrum/Dorp

Pijnacker Noord

Pijnacker als geheel

KeijzershofKlapwijk

Het wijkgericht werken pakken 
we op een andere manier aan dan 
voorheen. Meer vraaggericht en 
uitgaande van de eigen kracht in 
de wijk. De rol van de gemeente 
en de partnerorganisaties daarbij is 
het stimuleren van ontwikkelingen, 
het leggen van verbindingen, het 
begeleiden van processen en het 
scheppen van voorwaarden waar-
binnen bewoners zaken zelf kunnen 
oppakken. 

Vraaggerichte aanpak
Als input voor het leefbaarheids-
plan is in 2015 aan inwoners is 
gevraagd wat zij de belangrijkste 
thema’s vinden voor de komende 
jaren, maar ook waar zij zelf 
een actieve bijdrage aan willen 
(blijven) leveren. Deze keer is een 
onderscheid gemaakt naar wijk 
en zijn bestaande wijkinitiatieven 
toegevoegd. Naast de vragenlijst 
zijn ook gesprekken geweest met 
bewonersverenigingen en is voor 
jongeren een aparte bijeenkomst 
gehouden. Ook informatie uit het 
tweejaarlijkse gemeente brede 
leefbaarheidsonderzoek uit 2015 
zijn meegenomen. Alle resultaten 
bij elkaar geven een duidelijk 

beeld van de uitgangssituaties, 
behoeften en bestaande krachten 
per wijk. 

De buitengebieden van Pijnacker 
zijn vanwege beperkte inwoner-
aantallen niet meegenomen, maar 
uiteraard maken deze gebieden 
wel onderdeel uit van Pijnacker. 
Ook deze inwoners zijn van harte 
uitgenodigd initiatief te nemen. 

Agenda/ideeën per wijk
Het leefbaarheidsplan is een soort 
agenda voor de leefbaarheid per 
wijk. Het geeft aan wat er volgens 
bewoners in elke wijk speelt, welke 
initiatieven er al zijn en wat er 
de komende tijd gaat gebeuren. 
Sommige ideeën zijn uitgewerkt, 
andere ideeën wachten op een 
initiatiefnemer. Ook voor de 
hele kern Pijnacker zijn ideeën 
benoemd. 

Binnenkort wordt het leefbaar-
heidsplan afgerond en vastgesteld. 
Daarna gaat de gemeente bekijken 
hoe deze ideeën door bewoners 
kunnen worden opgepakt. We 
betrekken daarbij bewoners die 
zich al hebben aangemeld. 

Nieuwe aanpak 
Leefbaarheidsplan 
Pijnacker 

• Samenwerken aan de bekendheid en het gebruik van de nieuwe 
‘Huiskamer voor de buurt’: het sociaal cultureel centrum Prins 
Hendrikstraat.

• Bewonersgroen in het Emmapark 
• Aandacht voor mogelijkheden voor het uitlaten van honden in 

participatie met hondenbezitters en andere betrokkenen 
• Leegstand in winkels tegengaan 
• Dorpskern cultureler maken

In 2016 gaan we van start met een nieuw leefbaarheidsplan, dat een 
nieuwe periode van vier jaar wijkgericht werken inluidt. Het is een 
soort agenda waarmee we aan de slag gaan om buurten en wijken in 
Pijnacker mooi, leuk, veilig en leefbaar te houden. Doet u ook mee?

Wilt u ook iets doen voor uw wijk? Zeg het ons!
Op deze pagina’s ziet u in het kort de ideeën opgesomd die bewoners 
voor hun wijk hebben geopperd. Hiermee kunnen we de komende 
periode wellicht aan de slag gaan. Als er bewoners zijn die zich hiervoor 
willen inzetten natuurlijk. 

Wilt u meedenken of meedoen met een bestaand idee? Heeft u zelf 
nog ideeën? Neem dan contact op met wijkmanager Kees Konings. Zijn 
contactgegevens staan achter in deze nieuwsbrief.   

• Doorgaan en uitbreiden wijktoezicht en Whatsapp 
buurtpreventiegroepen.   

• Uitvoering van de herinrichting van speelplekken door de gemeente 
samen met bewoners.

 Daarbij ook aandacht voor het wijkpark als 
groene speel- en ontmoetingsplek.  

• Corry Besselingplantsoen meer leven 
inblazen. Bewonersvereniging en Rondom 
Wonen willen het terrein meer geschikt 
maken voor gebruik en ontmoeting. 

• Voortzetten van de pilot ‘Voor Elkaar’ 
passend bij de wijk. 

• Meer aandacht voor onderlinge betrokkenheid in de wijk en de rol 
van de wijkvereniging hierin. 

 De wijkvereniging is op zoek naar meer mensen die de vereniging 
kunnen ondersteunen in het uitbreiden van lopende initiatieven en 
opzetten van nieuwe.

• Mogelijke nieuwe activiteiten: een eetproject, gastvrouw/heer in 
buurthuis, speeltuinvereniging, activiteiten voor kinderen van 6-12 
jaar, burenbijeenkomsten.

• Onderzoeken animo 
en draagvlak voor 
een buurttuin aan 
de Thorbeckelaan in 
samenwerking met 
wijkvereniging, gemeente, 
Rondom Wonen, scholen en 
eventueel andere partijen.

 Wilt u meehelpen bij het 
opzetten van de buurttuin? Meld u dan bij de bewonersvereniging.

• Wijktoezicht voortzetten en mogelijk uitbreiden met meer vrijwilligers.  
• Meer contact met jongeren door instanties als jongerenwerk, politie 

en gemeente. Bijvoorbeeld met een jongerenwijkschouw. 
• Aandacht voor veiligheid via wijktoezicht, whatsapp buurtpreventie-

groepen met ondersteuning vanuit de gemeente en politie. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van attentieborden of door het 
organiseren van een gemeentebreed Whatsapp café.

• Aandacht voor het verbeteren van 
mogelijkheden voor het uitlaten van honden. 

• Aandacht voor groen door het plaatsen van 
extra bloemenbakken of bewonersgroen.  
Beide door bewoners onderhouden en 
geplant met een bijdrage van de gemeente. 

• Aandacht voor sociaal contact van 
verschillende groepen mensen gemeentebreed 
en in de wijken. Ondersteuning hierin 
vanuit bewonersverenigingen, de SWOP, het 
jongerenwerk, Team4Talent en de  
bibliotheek.

• Meer aandacht voor bewonersgroen en verdere invulling van 
groenstroken en braakliggende terreinen. 

• Meer aandacht voor sociaal contact in de wijk en seniorencontact. Dit 
wordt begin 2016 uitgewerkt door partners van het wijkgericht werken.

• Meer activiteiten als een cultuurfeest, foodfestival, huiskamercafé, 
levendig buitenspeel- en sportklimaat.

• Meer activiteiten voor kinderen in het weekend, goedkope sport/activiteiten.
• Huiswerkbegeleiding in ’t Nest.
• ICT-ondersteuning in Keijzershof.

Koningshof
• Doorgaan en uitbreiden van het wijktoezicht.   
• Meer aandacht voor bewonersgroen. 
• Onderzoeken mogelijkheid van een terras 

bij het Baken. 
• Onderzoeken mogelijkheden voor sociaal 

buurtcontact, informele hulp in de wijk. 
 De wijkvereniging is op zoek naar meer mensen die de vereniging 

kunnen ondersteunen in het uitbreiden van lopende initiatieven en 
opzetten van nieuwe.

• Op zoek naar een plek voor oudere jeugd in samenwerking met 
gemeente, politie, jongerenwerk en jongeren.  Planning: voorjaar van 
2016.

• Meer aandacht voor bewonersgroen en verdere invulling van 
groenstroken en braakliggende terreinen. Bijvoorbeeld een invulling 
als parkje, voetbalplek of speelgelegenheid. Voor het terrein bij de 
Oude Klapwijkseweg zijn al verschillende ideeën geopperd. 

• Meer activiteiten voor jonge kinderen

Het leefbaarheidsplan wordt dit voorjaar vastgesteld. 
U leesrt hier dan meer over in onze Gemeenteberichten

Tolhek

De nieuwe ‘huiskamer voor de buurt’ aan de Prins Hendrikstraat

Bewonersgroen: plantenbakken sieren de straat

Bewoners in actie voor groen


