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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van
Bewonersvereniging Koningshof. Het
wijkblad verschijnt vier keer per jaar in
een oplage van ± 1100 exemplaren.

Internet
www.wijk-koningshof.nl

Redactie en advertentie-exploitatie
redactie@wijk-koningshof.nl

Vormgeving kaft en logo
Anja Brand-Heemskerk
www.anjaranja.nl

Disclaimer
De redactie van het wijkblad besteedt
veel aandacht aan de juistheid van infor-
matie. Fouten zijn echter niet uit te slui-
ten.

Druk en afwerking
NLDRUKWERK.nl

Verspreiding
Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie
De contributie in 2017 is € 10,00 per
huishouden. Lid worden kan door € 10,00
over te maken naar rekeningnummer
NL70 INGB 0003531985
ten name van Bewonersvereniging
Koningshof onder vermelding van uw
adres.

Wie, Wat en Waar

Advertentietarieven
per jaar = vier nummers

1/1 pagina € 250,-
1/2 pagina € 140,-
1/4 Pagina € 80,-

Uw advertentie gratis
opgemaakt! Kijk op pag.6

Bestuur

Voorzitter:
Herman Stikkel (3699362)
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Penningmeester:
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Secretaris:
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Marit de Boer
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Bas Lijster

Wijkkontact
Anja Dirkse
Anneke Haak
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Werkgroep Jeugd
Sylvia van Reenen (06-53497329)
jeugd@wijk-koningshof.nl

Werkgroep wijkontwikkeling en milieu
Steven Duursma (3696810)
steven.duursma@xs4all.nl

Werkgroep Sport & Spel
vacature
sport&spel@wijk-koningshof.nl

Materiaalbeheer
Magazijn (3696605)

open: ma, wo en vr. van 20.00 - 21.30
Dirk van Reenen (06-42622292)
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht
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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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Voorwoord

Vermoedelijk hebt u net zoals ik het gevoel dat wij in een onrustige tijd leven.
Met de economie gaat het veel beter, meer mensen vinden werk, maar de vele
vervelende berichten uit het buitenland, het opvangen van vluchtelingen en dan
nog onze tweede kamer verkiezingen die net geweest zijn geven een onrustig
beeld. Ditzelfde beeld hebben wij ook wanneer wij kijken naar de ontwikkelin-
gen in onze wijk Koningshof. De onderwerpen hiervan zijn met name het ver-
vangen van het riool (fase6) in het westen van onze wijk, het beheerplan bos-
gebied Koningshof, de keervoorziening RandstadRail en de opvang van vele sta-
tushouders en andere woningzoekenden in het Hofland. Positief is dat de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp er veel aan doet om de onrust weg te nemen. Door
middel van nieuwsbrieven, een maandelijks omgevingsoverleg en informatiebij-
eenkomsten luistert de gemeente naar wat er leeft bij de bewoners in onze
wijk. De bewonersvereniging is een van de deelnemers aan het omgevings-
overleg van de gemeente. Het doel van dit omgevingsoverleg is dat bewoners,
gemeente, politie en vluchtelingenwerk Participe met elkaar praten over ’t Hof-
land, waarbij de aandacht gericht is op de leefbaarheid binnen en buiten het
gebouw. Direct omwonenden van de Oranjelaan en het Prinsenhof zijn ook
hierbij betrokken. De informatiebijeenkomsten die onlangs zijn gehouden, ge-
ven een goed beeld van wat er leeft bij de bewoners. Vele vragen waren er
over hoe men denkt de veiligheid te garanderen als ‘t Hofland bewoond is. On-
ze burgemeester, medewerkers van Participe en de bureauchef van de Politie
kwamen bij de informatieavonden aan het woord om de onrust bij de vragen-
stellers weg te nemen. In dit wijkblad leest u er meer over.

In januari was de bewonersvereniging aanwezig bij een ontwerpgroep-
bijeenkomst voor het opknappen van de Klaproostunnel. Leuke ideeën zijn be-
sproken en worden in een volgende sessie verder uitgewerkt. In dit wijkblad is
te zien hoe met kleur de tunnel een stuk aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Op 8 februari was er een informatieavond van de gemeente over het bosgebied
Koningshof. Omdat het boomonderhoud is achtergebleven, wil men over een
periode van vijf jaar het bomenbestand in de wijk uitdunnen. Onze werkgroep
Wijkontwikkeling is hierin actief aanwezig om met de gemeente voorstellen te
bespreken.

Op 30 december hebben wij afscheid genomen van Leo Donck als materiaalbe-
heerder van onze vereniging. Leo heeft gedurende 33 jaar spellen gemaakt en
gereedschappen aangeschaft die geleend kunnen worden. Aan hem is veel
dank verschuldigd voor wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Gelukkig heb-
ben nieuwe vrijwilligers zich bij het materiaalbeheer gemeld.

Op 11 maart heeft de bewonersvereniging een vrijwilligersavond georganiseerd
bij Folâtre aan de Sportlaan. Wij doen dit graag omdat vrijwilligers onmisbaar
zijn bij onze vereniging. Op 26 maart hebben wij weer ons jaarlijks volleybal-
toernooi en op 17 april verzorgt de werkgroep Jeugd een Paasactiviteit voor de
kinderen. Rest mij u nog een mooi voorjaar te wensen!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Financieel overzicht 2016

Dit jaar is de algemene ledenvergadering van april naar februari verschoven.
Dit betekende dat de hele financiële administratie over 2016 binnen anderhalve
maand afgerond moest worden. Mede door de voortvarendheid van de Kascom-
missie is de jaarrekening op tijd beschikbaar gekomen voor de ledenvergade-
ring.

Het gaat goed met de financiën. Ondanks een dreigend saldotekort van € 540,-
in de begroting van 2016 hebben we het jaar afgesloten met een overschot (na
aftrek van de voorziening voor het wijk-
feest) van € 809,- De voorziening voor het
wijkfeest is inmiddels aangegroeid tot €
4.000 en is bestemd voor het achtste lus-
trum van de wijkvereniging in 2018.

Dat ook dit jaar positief is afgesloten geeft
aan dat we financieel gezond zijn. We heb-
ben het vervallen van de gemeentelijke
subsidie een paar jaar terug zonder pro-
blemen opgevangen en zijn in staat de
horde van een op termijn mogelijke terug-
loop van de oud papierinkomsten zonder al
te grote problemen te nemen.

Elk jaar wordt de financiële administratie gecontroleerd door de Kascommissie.
Deze commissie bestond dit jaar uit de leden Adrie Wijsman, Ruud Boom en
Wim Langelaan. Na het controleren en goedkeuren van de financiële admini-
stratie heeft de Kascommissie de algemene ledenvergadering (ALV) geadvi-
seerd de financiële jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te ver-
lenen. Dit is inmiddels gebeurd en de ALV heeft ook de begroting voor 2017
goedgekeurd. De penningmeester dankt de kascommissie hartelijk voor haar
inzet.

Marijke Tetteroo

Het is elk jaar weer een hels karwei
om op de centen zitten

We proberen als redactie om het wijkblad af en toe op te fleuren met leuke of
interessante foto’s uit de wijk. In de vorige wijkbladen heeft u al enige voor-
beelden kunnen zien die gemaakt zijn door de redactie. Heeft u ook één of
meerdere foto’s uit de wijk, stuur deze dan naar redactie@wijk-koningshof.nl
en wij zullen een selectie maken welke we gaan opnemen.

Omdat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het wijkblad, zien we de foto-
’s het liefst met een dichtheid van 300 dpi.

Namens de redactie
Sjef Kickken

Oproep foto’s in het wijkblad
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Anders dan voorgaande jaren, heeft u bij dit wijkblad een brief ontvangen met
daarin het verzoek om uw contributie voor 2017 te voldoen. De reden is dat de
algemene ledenvergadering dit jaar al in februari gehouden is in plaats van
april. Als u geen brief heeft ontvangen, dan betekent het dat u al voor dit jaar
heeft betaald. Ook niet-leden hebben een aanbod gekregen om lid te worden
door het voldoen van een betaling van de jaarcontributie van € 10,-.

Bij onze algemene ledenvergadering van 23 februari jl. is de contributie in 2017
vastgesteld op € 10,-. De contributie is ook dit jaar niet verhoogd.

Ook in 2017 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje beschikbaar
worden gesteld. Wij gaan net als in de voorgaande jaren weer op zoek naar
een leuk en praktisch cadeautje. Ook nieuwe leden komen in aanmerking voor
dit presentje. Iedereen die op tijd de contributie betaalt, ontvangt dus een pre-
sentje. De verspreiding hiervan zal plaatsvinden na het volgende wijkblad (juni/
juli), tegelijkertijd met het uitdelen van de herinneringsverzoeken aan de leden
die op dat moment nog niet betaald hebben.

Mocht u gaan verhuizen, wilt u dat melden via ledenadministratie@wijk-
koningshof.nl? Als de brief op naam van de vorige bewoners staan en u wilt lid
worden van de vereniging, dan kunt u het lidmaatschap betalen en uw gege-
vens invullen zoals hieronder staat beschreven.

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is een goede omschrijving in te
vullen bij de contributiebetaling. Het is belangrijk dat uw omschrijving begint
met uw straatnaam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals
“contributie 2017” en/of uw naam mogen wel, maar dit is overbodige informa-
tie. U maakt het mij makkelijker als u hier rekening mee houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marit de Boer-Sluis

Ledenadministratie

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw con-
tributie in 2017 te voldoen:

Bedrag : € 10,-

IBAN-nummer : NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling in 2017
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Op 8 februari jl. was de informatieavond over het onderhoud van het
‘bosgebied Koningshof’. De avond was informatief en verliep rustig. Na een in-
leiding van Jolanda Alsemgeest gaf een extern adviseur een toelichting op de
plannen. Ze gaf aan dat de wijk erg mooi was met een grote diversiteit aan
bomen, maar dat het boomonderhoud is achtergebleven. Bij de bouw van de

wijk zijn veel ‘blijvers en wijkers’ geplant.
Wijkers zijn bomen die de nieuwe wijk
snel een groen aanzien geven, met de
bedoeling om ze na verloop van tijd te
rooien. Dat is echter nooit gedaan en ook
heeft er geen uitdunning plaatsgevonden.
Dat moet de komende jaren gebeuren. Er
zullen dus meer bomen verdwijnen dan
dat er herplant zullen worden. Tevens
worden zieke en de niet toekomstbesten-
dige bomen gekapt en vindt er herplant

plaats. Het hele project zal uitgesmeerd worden over een periode van vijf jaar,
zodat kaalslag niet aan de orde is.

Na een zeer uitgebreid verhaal van de gemeente-ecoloog over hoe groen de
wijk wel niet is en welke beestjes er allemaal wel niet waren konden vragen
gesteld worden. De meeste vragen waren van bewoners die al jaren één of
meerdere bomen weg wilden hebben. Sommigen van hen liggen daar al heel
lang met de gemeente over in de clinch
en zagen nu de kans daarop door te vra-
gen. Daarnaast waren er enkelen die om
een nadere toelichting vroegen. Vervol-
gens kon men bij de medewerkers bij de
bekende borden nog vragen stellen en op
papier vragen/opmerkingen achterlaten.

De sfeer was goed. De ca. 75 aanwezigen
waren niet overwegend tegen of voor het
plan. Ik heb mensen gesproken die zich
zorgen maken over het kappen van zo
veel bomen, maar ook mensen die uit
eigen belang meer gekapt wilde hebben
vlak bij hun eigen tuin omdat de bomen zon wegnamen of blaadjes lieten val-
len. Vermoedelijk zal het bosplan met enkele kleine aanpassing uitgevoerd wor-
den.

Paul van Winden

Informatieavond bosgebied Koningshof

De informatieavond over het bosgebied
Koningshof werd goed bezocht

Aandachtig publiek bij de informatieavond
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Paashaasspellen

Op tweede paasdag 17 april organiseert de werkgroep jeugd voor de kinderen
in de wijk Koningshof een Paasmiddag. Naast de kinderen in de leeftijd van
0 tot 10 jaar zijn natuurlijk ook papa`s, ma-
ma`s, oma`s en opa`s van harte welkom!
Deze middag begint om 13:00 uur en eindigt
om 16:00 uur. De spellen worden gehouden
rond de scholen van de wijk Koningshof, bij
Duijvestein 25.

Op deze middag zijn er de volgende paas-
haasspellen: natuurlijk paaseieren zoeken,
maar ook paashaas zaklopen, paaseieren
gooien, paaseieren poepen (spijkerpoepen)
en er is een paaseierenrace. De groep/
familie die de meeste punten met de paas-
spellen verzamelt en die het woord goed
heeft, die krijgt de (?) paashaasprijs. Wil je
meedoen met de Paashaasspellen van de
wijk Koningshof, geef je dan voor 15 april op door een e-mail te sturen naar
jeugd@wijk-koningshof.nl. Op de dag zelf kan je je ook nog inschrijven.

In dit wijkblad staat ook een paashaaskleurplaat. Als je hem ingekleurd hebt,
zet dan je naam, leeftijd en mailadres erop en lever hem in bij Keizershof 14.
Voor drie leeftijdscategorieën (0 tot 2, 3 tot 6 en van 7 tot 10) is er een prijs
voor de mooiste kleurplaat.

Werkgroep Jeugd

De Paashaas zal er ook weer zijn

Winter in Koningshof foto Maria Geluk
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In de afgelopen maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest met betrekking
tot de bewoning van ’t Hofland door statushouders en andere woningzoeken-
den. Zo nemen wij als bewonersvereniging deel aan het maandelijkse omge-
vingsoverleg. Hierbij informeert de gemeente tal van instanties over de voort-
gang. Burgemeester Ravestein, wethouder Melzer en andere medewerkers van
de Gemeente overleggen dan met omwonenden uit Prinsenhof en de Oranje-
laan, de politie, vluchtelingenwerk Participe en met ons.

Daarnaast zijn er in de afgelopen periode vier informatiebijeenkomsten voor
omwonenden en andere geïnteresseerden gehouden. Onze indruk is dat de in-
formatiebijeenkomsten redelijk tot goed bezocht zijn. Zo waren er op de enige
informatiebijeenkomst in de avond ongeveer 35 personen. Bij deze bijeenkom-
sten zijn veel vragen gesteld. Hiervan heeft de gemeente verslagen gemaakt.
De gemeente is momenteel bezig alle ideeën te beoordelen. Naar onze mening
springen er twee onderwerpen uit. Ten eerste waren er veel vragen over de
veiligheid binnen en buiten ’t Hofland. Ten tweede vonden de aanwezigen het
erg belangrijk dat er zo veel mogelijk gezinnen komen wonen. Wat de veilig-
heid betreft, de bewonersvereniging heeft aangedrongen op een huismeester.
Inmiddels is duidelijk dat er een huismeester zal komen die een oogje in het
zeil zal houden! Het verdient de voorkeur dat de huismeester ook in de avon-
den aanwezig zal zijn. Het is echter nog onduidelijk op welke tijdstippen de
huismeester aanwezig zal zijn.

Met de direct omwonenden heeft de ge-
meente onlangs een extra ronde om
’t Hofland gemaakt om hen extra te infor-
meren over de vele onderwerpen die bij
de informatiebijeenkomsten naar voren
zijn gekomen. Telstar Online meldt dat
de verbouwing van ’t Hofland in mei zou
kunnen starten. Waarschijnlijk kan dan
nog vóór de zomer begonnen worden
met het huisvesten van statushouders en
starters. Dit hangt vooral af van het mo-
ment van afgeven van de vergunning. Via
een nieuwsbrief van de gemeente (en via
de Telstar) zal iedereen de verdere ontwikkelingen kunnen volgen. Op onze
website is er een aparte pagina met informatie over dit onderwerp die wij ook
zo goed mogelijk up-to-date zullen houden; zie: www.wijk-
koningshof.nl/2016/09/statushouders-in-koningshof.

Het bestuur

Statushouders en andere woningzoekenden
in ’t Hofland

Na de zomer zal ‘t Hofland
weer bewoond worden
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Op dinsdagavond 21 februari was er rond half 8 opeens rumoer in de wijk. Er
was een burgernet-melding over een woninginbraak op de Itterbeek. Ik liep op
dat moment buiten vanwege het wijktoezicht. Dit was niet helemaal toevallig,
want ik was als coördinator van Wijktoezicht door de politie gevraagd om een
ronde te plannen van 7 tot 8 uur.

De twee andere wijkbewoners waar ik
mee samenliep, wisten niet dat het om
een oefening ging. Wij bevonden ons
vlakbij Het Baken en zijn toen richting de
Itterbeek gelopen. Daar troffen we politie
die ons inlichtte over het voorval. We zijn
toen rond het scholencomplex blijven
patrouilleren, omdat de verdachten in die
richting zouden zijn gevlucht. Ondertus-
sen werden de WhatsApp-groepen Ko-
ningshof-West in onze wijk en in Keizers-

hof ook actief. Daar hield men elkaar op de hoogte van wat men hoorde, zag en
via social media vernam. Op straat kwamen we ook mensen tegen die naar
buiten waren gekomen.

Realistische politieoefening in Koningshof

De ‘inbrekers’ worden ingerekend

www.wijk-koningshof.nl 17

De eerste bijeenkomst van de ontwerpgroep Klaproostunnel was op 19 januari
jl. De groep bestaat uit inwoners van de wijken Klapwijk en Koningshof en uit
Karin Beek en Kees Konings van de gemeente. Al snel bleek dat er bij de aan-
wezigen van Klapwijk veel creatievelingen en mensen met kennis waren. Zij
kwamen met goede ideeën en diverse materiaaltypen werden besproken. Wat
vooral aardig was dat een van de aanwezigen een coördinator van The Hague
Street Art is. De ideeën vanuit Koningshof waren overigens ook leuk!

Aanvankelijk werd gedacht om de tunnel te bekleden met panelen waarop te-
keningen aangebracht zouden worden. Vanwege het relatief kleine budget om
de tunnelverfraaiing te realiseren, is ervoor gekozen om de tunnel te verven al
dan niet met vocht doorlatende verf. Diverse vrolijke ontwerpen tonen wij hier
om u alvast te laten zien waar men aan denkt. Op 7 maart is een stedenbouw-
kundig architectuurbureau bij de ontwerpgroep gekomen. Samen gaat men nu
een ontwerp voor de Klaproostunnel maken.

Herman Stikkel

Opknappen Klaproostunnel

Enkele ideeën voor de tunnelverfraaiing

Het was goed om de betrokkenheid vanuit de wijk te zien. Al vrij snel zagen we
dat de politie iemand gearresteerd had. Vlakbij Het Baken werd een jongeman
vastgehouden en met zijn gezicht tegen een politiebusje geduwd. De aanwezi-
ge politieagenten vroegen ons daarna om mee te zoeken naar de twee andere
personen. Ongeveer tien minuten later zag ik vier agenten richting de Regge
rennen en naar iemand roepen dat hij moest blijven staan. Daar werd de vol-
gende inbreker in de kraag gevat. Het was ons toen wel duidelijk dat het om
een oefening ging. We zijn daarna nog blijven zoeken naar de laatste persoon.
De zaklantaarns die de wijktoezichthouders van de gemeente hebben gekre-
gen, kwamen daarbij goed van pas. Wij hebben niemand meer gevonden. De
politie vond uiteindelijk wel de derde inbreker. Daarna hebben we met de pers,
gemeente, politie en wijkbewoners hierover nagepraat. Een dergelijke oefening
gaat voorlopig niet meer gehouden worden. Het ging erom te bekijken wat er
gebeurt als overheidsinstanties en burgers met elkaar moeten samenwerken.
Bij deze oefening was dat een succes!

Matthijs de Boer
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Sinds eind januari speelt de vraag of er een keervoorziening voor de Rand-
stadRail aangelegd zal worden in Pijnacker. Hierbij ligt de beoogde locatie naast
onze wijk, namelijk bij het RandstadRail-spoor tussen Koningshof en Klapwijk.
De aanleiding is dat de metro’s tussen Berkel en Rotterdam in de spits al over-
vol zitten. Om de capaciteit op dit gedeelte van de RandstadRail te vergroten,
wil de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) een keervoorziening aan-
leggen. Dit is een extra spoor naast de bestaande twee sporen. De metro van-
uit Rotterdam kan dan stoppen op het keerspoor, de machinist loopt naar de
andere kant en de metro rijdt vervolgens weer terug naar Rotterdam. Op de
onderstaande figuur wordt dit geïllustreerd. Op deze manier kunnen er in de
spits meer metro’s rijden tussen Berkel en Rotterdam.

Op 31 januari jl. was er een informatieavond over dit onderwerp in het Paro-
chiehuis. Het Parochiehuis zat bomvol met voornamelijk inwoners uit Konings-
hof maar ook met inwoners uit andere wijken. De keuze voor de keervoorzie-
ning leek te gaan tussen de locatie bij onze wijk en een locatie bij de Klapwijk-
seweg. Deze laatste locatie is een stuk weiland tussen Pijnacker en Berkel. Bij
de informatieavond bleek echter dat de locatie Klapwijkseweg helemaal geen
optie is! De MRDH en ook wethouder Melzer willen op deze locatie geen keer-
voorziening, omdat dan een snelfietspad verlegd zou moeten worden. Daardoor
viel er niets meer te kiezen en was een keervoorziening in Koningshof/Klapwijk
eigenlijk de enige optie. Dit leidde tot de nodige ophef bij de informatieavond.

Bij informatieavond merkte je dat het niet alleen over de keervoorziening ging,
maar dat de onvrede over de geluidsoverlast door de RandstadRail veel dieper
zit. Er waren veel meer mensen uit Pijnacker die vanwege geluidsoverlast aan-
wezig waren, zoals uit Klein Vlieland en de Polderweg. De kern van het geluids-
probleem is dat de HTM nog steeds niet in de vingers heeft hoe de rails effec-
tief geslepen moeten worden.

Bij het geluidsonderzoek van 2013 tot 2015 was dit één van de belangrijkste
conclusies. Ondertussen komen er steeds meer treinritten, gaat de slijtage aan
de rails door en zijn de slijpacties niet effectief. Hierdoor ervaren omwonenden
steeds meer geluidsoverlast.Met een keervoorziening in Koningshof kunnen de
bewoners van Koningshof meeprofiteren van een hogere frequentie in de spits
door in Pijnacker-Zuid op te stappen. Met een geluidscherm zal de geluidsover-
last in onze wijk afnemen.

Illustratie van een keerspoor

Keervoorziening ter hoogte van
Koningshof/Klapwijk?

Rotterdam Den Haag
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Dit is de best mogelijke oplossing voor
Koningshof. De aanleg van een keervoor-
ziening in Koningshof mag er echter niet
toe leiden dat elders de aandacht voor de
geluidsoverlast verslapt. Ook in andere
wijken dan Koningshof die dagelijks ge-
luidsoverlast ervaren moeten maatrege-
len genomen worden om de geluidsover-
last door de RandstadRail te verminde-
ren!

Over dit onderwerp hebben wij op 9 fe-
bruari bij de gemeenteraad ingesproken.
De gemeenteraad heeft op 16 februari
hierover een amendement aangenomen

waarin onze punten voor het overgrote deel waren meegenomen. De gemeen-
teraad heeft ons college geadviseerd om in de MRDH-vergadering van 8 maart
niet in te stemmen met een keervoorziening bij Koningshof/Klapwijk tenzij:

 geluidreducerende maatregelen worden getroffen op het spoor in Pijnac-
ker waar nu geluidoverlast door de RandstadRail ervaren wordt. Dit be-
treft niet alleen Koningshof/Klapwijk, maar ook Klein Vlieland en de Pol-
derweg.

 in overleg met de inwoners door de MRDH en de gekozen aannemer een
programma van eisen op te stellen waarin gekeken wordt naar de beste
inpassing in de leefomgeving, waarbij de werkzaamheden op de late
avond en in de nacht tot een minimum worden beperkt.

Omdat de besluitvorming over de keervoorziening is uitgesteld, zullen wij zo
spoedig mogelijk op onze website hierover een bericht plaatsen. In het wijkblad
van juni zullen wij dit ook melden.

Erik de Goede

Veel geïnteresseerden op de
informatieavond

Ons wijkblad verschijnt al vele jaren met goede en belangrijke informatie voor
de bewoners van onze wijk. Als redactie vragen wij ons af of in de wijk mis-
schien mensen zijn die een column zouden kunnen schrijven. Wij denken hier-
bij niet aan het niveau zoals van echte columnisten als Vincent Bijlo of Sjaak
Bral, want dat schrikt alleen maar af. Maar we zijn ervan overtuigd dat er in de
wijk mensen wonen die in staat zijn om een leuke column te schrijven over iets
wat in de wijk of ons dorp plaatsvindt.

Voelt u zich geroepen, stuur dan een e-mail naar redactie@wijk-koningshof.nl.

Namens de redactie
Sjef Kickken

Oproep voor columns in het wijkblad
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Inbraak of insluiping via een
openstaand slaapkamerraam

Enige tijd geleden werd er bij ons aangebeld door mensen van het Wijktoezicht
met de waarschuwing dat ons slaapkamerraam openstond en dat we het op slot

moeten doen als we weggaan. Dit raam staat bij ons
vaak open voor ventilatie en ik was van mening dat het
toch niet bereikbaar is. Daarom ben ik eens gaan uit-
zoeken wat het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ zegt over
de bereikbaarheid van dit raam. Omdat het ook de be-
woners van een soortgelijke woning aan de Bergse
Maas, Grevelingen en Rivierenlaan aangaat, heb ik mijn
bevindingen in dit stuk op papier gezet.

In de bijlage 1 van het ‘Handboek Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen (PKVW) Bestaande Bouw’ staat omschreven
welke ramen er bereikbaar zijn voor inbrekers. De
inbreker moet een werkvlak beschikbaar hebben van
tenminste 40 bij 40 cm waar hij/zij kan werken. Maar
dan moet het raam op een afstand van maximaal
60 cm vanaf het werkvlak gesitueerd zijn, en als het
een dakraam of raam van een dakkapel betreft mag
de dakhelling niet groter zijn dan 30 graden. Op basis

van deze bijlage 1 is het betreffende raam voor inbrekers, vanuit de onderste
dakgoot, niet bereikbaar. Dus zou je zeggen: “Hier hoef ik niets aan te doen.”
Maar dat geldt alleen als het raam dicht is. Als het raam open staat, heeft de
inbreker wel genoeg houvast om binnen te komen. In een dergelijk geval is er
geen sprake van inbraak, maar van insluiping.

Dit betekent dat het raam ook in geopende toestand beveiligd moet zijn. De
opening mag dan niet groter zijn dan 15 cm. Je zou het raam kunnen voorzien
van een traliewerk met spijlafstand van maximaal 15 cm. Dit geeft niet alleen
het gevoel dat je opgesloten bent, maar is ook nog eens niet fraai en lastig bij
het wassen van het raam. Ik heb daarom enige tijd gezocht naar een geschikte
oplossing. Zo kun je naast het slot en de uitzetter een goedgekeurde
kierstandhouder aanbrengen, wat een acceptabele oplossing biedt, maar wat
een ijzerwerk op zo’n raampje.

Enkele weken geleden liep ik op de
Bouwbeurs in Utrecht en plots viel mijn
oog op een geschikte raamsluiting. Deze
sluiting, de AXA Oyster®, is een
raamsluiting, kierstandhouder en
uitzetter in een. Ik heb me laten
informeren en het blijkt dat met deze
raamsluiting het raam in twee veilige
kierstanden kan worden opengezet om te
ventileren, maar ook kan het raam
eenvoudig helemaal worden geopend.

Het bewuste raampje

Openen in kierstand
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Dit openen kan overigens alleen als het raam eerst helemaal is gesloten. Het
lukt niet vanuit een kierstand. Verder is de sluiting voorzien van een demper
die windstoten kan opvangen. De
sluiting, die is voorzien van een
kinderbeveiliging, voldoet aan de eisen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, is
voorzien van het SKG** keurmerk,
voldoet in de twee beveiligde
ventilatieposities aan het SKG-√ 
keurmerk en is van buitenaf niet
manipuleerbaar (te openen). In
vaktermen spreekt men van “Lock-Jockey
proof”. Meer informatie is te vinden op:
www.axahomesecurity.com.

Als er meerdere mensen geïnteresseerd
zijn in dit slot (het kost in de bouwmarkt
ca. € 65,-), wil ik wel nagaan of de
leverancier de sluiting tegen een
gereduceerde prijs wil leveren. Bent u
geïnteresseerd, stuur dan een mail naar
sjef@kickken.info.

Tenslotte nog dit:

De begrippen inbreker en insluiper worden vaak door elkaar gebruikt en je
vraagt je weleens af: “Wat is het verschil?” Zonder een wetenschappelijk be-
toog te houden hierbij een door mij gestelde korte ‘definitie’: “een inbreker
richt schade aan om binnen te komen en een insluiper wordt uitgenodigd om
via een open raam of deur naar binnen te gaan”. Veel van de regels in het PK-
VW hebben betrekking op de inbreker. Denk maar eens aan het eerdergenoem-
de werkvlak voor de inbreker. Een insluiper heeft dat niet nodig.

Sjef Kickken

De keurmerken van SKG

Helemaal openen

Opvolging Leo Donck
bij materiaalbeheer geregeld

In het wijkblad van december hadden wij u gemeld dat de opvolging van Leo
Donck bij het materiaalbeheer nog niet geregeld was. Dit kwam omdat een vrij-
williger die drie avonden per week zou gaan meedraaien door persoonlijke om-
standigheden toch niet beschikbaar bleek. Inmiddels kan het bestuur melden
dat de opvolging van Leo toch geregeld is. Daar zijn wij zeer verheugd over!

Dirk van Reenen is al sinds 1991 drie avonden per week actief bij het materi-
aalbeheer. Sinds 2016 helpt Dick Rook mee op de maandagavond. Op vrijdag-
avond is Corné van der Putte al heel veel jaar aanwezig.
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Sinds het begin van dit jaar hebben we maar liefst vier personen die ook willen
meedraaien bij het materiaalbeheer. Dit zijn Hans van Oosten, Frederik Klomp,
Barry Veentjer en onze voormalige penningmeester Jan Zijp. Hans is elke
woensdag aanwezig en zal ook het kasboek voor zijn rekening nemen. Er is een
schema opgesteld waarin Frederik, Barry en Jan kunnen aangeven wanneer zij
aanwezig zijn. Dit betekent dat in totaal zeven personen een bijdrage leveren
aan ons materiaalbeheer. Daar zijn we als bestuur heel blij mee!

Naast de nieuwe bemensing is er ook een nieuw softwareprogramma ontwik-
keld voor het materiaalbeheer. Onze wijktoezichtcoördinator Matthijs de Boer
heeft hiervoor al een (web)programma ontwikkeld. Matthijs heeft hier veel tijd
in gestoken, wat ook geldt voor onze voorzitter Herman die dit programma uit-

gebreid getest heeft. Het is een prachtig
programma geworden! Een van de voor-
delen is dat onze materiaalmannen ook
thuis, bijvoorbeeld op een tablet, kunnen
kijken of het op een bepaalde avond druk
wordt met het ophalen en terugbrengen
van de spullen. Al onze materiaalmannen
kunnen inmiddels met dit nieuwe sys-
teem werken.

Natuurlijk is het afscheid van Leo niet
ongemerkt voorbijgegaan. Op 30 decem-
ber jl. was er een gezellig samenzijn met
bestuursleden van de bewonersvereni-

ging Koningshof en met enkele (ex-) medewerkers van de gemeente om Leo op
gepaste wijze hiervoor te bedanken. In het verleden is Leo al tot erelid be-
noemd van onze vereniging, net zoals Dirk van Reenen. In 2014 hebben Leo en
Dirk, vanwege het 30-jarig jubileum, een fotolijst met foto’s van 1984 tot 2014
van het materiaalbeheer ontvangen. Daarom heeft Leo deze keer een dinerbon
ontvangen om samen met Dirk en beide echtgenotes lekker te gaan dineren.

Erik de Goede

Het feestje op 30 december

Startscherm van het nieuwe webprogramma
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Cursusavond ‘AED en reanimatie’
op 9 februari

Op donderdagavond 9 februari is voor de vijfde keer door ons een cursus ‘AED/
reanimatie’ gehouden. Dit was een vervolg op de cursusavonden die in 2015 en
2016 georganiseerd zijn. Deze keer waren er alleen cursisten die in voorgaande
jaren hadden meegedaan en dus op her-
haling kwamen. Deze personen kunnen
dus meedoen met het initiatief ‘hartveilig
wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) en kun-
nen opgeroepen worden als er een situa-
tie met hartfalen optreedt in onze omge-
ving. Daarbij is het wel vereist dat je
jaarlijks een herhalingscursus volgt.

Tien wijkbewoners hadden zich deze keer
aangemeld. De cursus van ‘Evenementen
EHBO Pijnacker’ stond onder leiding van
ons bestuurslid Sylvia van Reenen. Naast
het opfrissen van de basiscursus leerden
de cursisten ook een kind te reanimeren.
Dat is anders dan het reanimeren van volwassenen, omdat je hierbij minder
kracht mag gebruiken. In plaats van met twee armen wordt bij kleine kinderen
met één arm gereanimeerd. Al met al was het weer een leerzame cursusavond,
waarvan wij er in het najaar weer één zullen organiseren.

Erik de Goede

Speciale aandacht voor de
reanimatie van kinderen

Winter in Koningshof foto Maria Geluk
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Versnelde ontwikkeling
woonwijk Tuindershof

De woonwijk Tuindershof gaat het gebied bestrijken dat wordt begrensd door
de Verlengde Europalaan, de sloot die van Grevelingen 22 naar de Overgauw-
seweg loopt, de Overgauwseweg en het Nieuw Hoefpad. De Tuindersweg door-
snijdt dit gebied.

Enige jaren geleden is voor dit gebied een bestemmingsplan vastgesteld. De
woningmarkt lag toen op zijn gat en er werd vanuit gegaan dat de komende 10
jaar de glastuinbouwbestemming zou worden voortgezet. Geen verandering
van de bestaande situatie dus.

Eind 2016 is dit beeld gekanteld. Onderzoek naar de toekomstige woonbehoef-
te in onze gemeente bracht de gemeenteraad tot het besluit om versneld te
starten met de ontwikkeling van de woonwijk Tuindershof. Deze wijk wordt de
laatste uitbreiding van de kern Pijnacker.

Om te beginnen gaat het om een uitbreiding van de woningvoorraad met rond
450 woningen. Daarnaast is het de bedoeling dat de nieuwe wijk ‘een optimale
bijdrage levert aan het bereiken van een
evenwichtige woningvoorraad in de
gemeente’. Concreet betekent dit, dat het
een wijk gaat worden met goedkopere
woningen dan in de uitbreidingswijken
Klapwijk, Tolhek en Keijzershof. In de
plannen wordt de volgende verdeling
aangegeven: Sociale huur: rond 180,
vrije sector koop: tot € 250.000,- rond
120, van 250.000,- tot € 300.000,- rond
130 en boven € 300.000,- rond 30.

Februari jl. heeft de gemeenteraad een
groen licht gegeven voor het uitwerken van deze plannen. Het streven is daar-
bij om voor het einde van dit jaar o.a. een gebiedsvisie vast te stellen. Dat ver-
eist overleg met de projectontwikkelaars die in het gebied aan de slag zullen
moeten gaan en die een deel van de gronden al in eigendom hebben. Men wil
vervolgens dit jaar ook nog een wijziging van het bestemmingsplan in gang
zetten.

Steven Duursma

Over enkele jaren is dit verleden tijd
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Al jaren speelt een groep jonge 50+
vrouwen wekelijks op woensdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur een lekker
potje badminton in de sporthal Het Ba-
ken. In de loop van de tijd is de ploeg
een beetje uitgedund en nu zijn ze naar-
stig op zoek naar sportieve 50plus vrou-
wen en mannen die graag een shuttle zo
lang mogelijk in de lucht willen houden.
Heb je al lange tijd zin om iets actiefs te
doen en lijkt het je wat om deze groep
gezellige meiden te versterken dan kun
je altijd eenmalig een woensdagavond
gratis meedoen. Het beste is dat je hier-
voor contact opneemt met Maria Geluk,

tel: 015-3695615 of e-mail: maria_geluk@hotmail.com. Zij kan je alles vertel-
len over de wijze waarop de avond georganiseerd is: de regels van het spel,
het veldgebruik en ontspanning na afloop. Maar je kunt (met je racket) ook
gewoon op een woensdagavond langskomen in het Baken voor een proefdeel-
name.

Als je na de proefavond besluit dat je
elke woensdagavond wilt badmintonnen
dan gaat de contributie in. De contributie
wordt per kalenderjaar geheven en be-
draagt in 2017 € 100,- voor leden van de
wijkvereniging en € 110,- voor niet le-
den. Per jaar zijn er ongeveer 40 sport-
avonden. Uiteraard betaal je dit jaar al-
leen voor het deel van het jaar waarin je
sport.

De badmintonvrouwen hopen op een gro-
te toeloop van mannen en vrouwen.
Mocht je er zin in hebben maar pas je
nog net niet in de leeftijdscategorie, dan is dat is geen probleem. Een paar jon-
kies kunnen ze wel hebben. Dus stof je racket af en wordt actief!

Marijke Tetteroo

Gezocht!
50+ badmintonners en badmintonsters

50+ badminton houd je jong!
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In de serie 'Interview met...' stellen we elke keer een wijkgenoot aan u voor.
Deze keer is Petra Verkade aan de beurt, die al lang in onze wijk woont, en re-
centelijk een huiskamerrestaurant is gestart. Als u ook geïnterviewd wilt wor-
den, dan kunt u zich aanmelden bij ons, door een e-mail te sturen naar secre-
tariaat@wijk-koningshof.nl.

Mijn naam is Petra Verkade, 65 jaar, sinds 1976 getrouwd met Rob Verkade en
woonachtig in Koningshof. We wonen nog steeds met heel veel plezier in de
wijk. Er is in die veertig jaar veel veranderd in en om de wijk. Toentertijd was
je zo in het natuurgebied, nu moet je wat verder fietsen omdat er veel huizen
bij gekomen zijn. Het was en is nog steeds een kindvriendelijke wijk, maar de
wijk vergrijst nu wat.

In de begintijd ben ik bij de redactie van het wijkblad actief geweest. We heb-
ben één zoon van 34 jaar, maar geen kleinkinderen. Ik werk nog een paar da-
gen in de week. Mijn hobby’s zijn lezen, achter mijn laptop bezig zijn met de
website van Petra’s Huiskamerrestaurant, wandelen (alleen met mooi weer) en
natuurlijk koken.

Een jaar of twee geleden hadden we een feestje en alle hapjes had ik zelf ge-
maakt. En toen was er iemand die zei: ‘Je houdt zo van koken en je maakt zul-
ke lekkere dingen. Waarom ga je daar
niet iets mee doen?’. Koken is inder-
daad mijn passie en ik wilde erg graag
meer culinair gaan koken. Na wat ge-
googled te hebben kwam ik op het
idee om een huiskamerrestaurant te
beginnen. Zo kan ik mij uitleven in
mijn hobby. De afgelopen jaren heb
ik, met hulp van mijn man, ook allerlei
hapjes gemaakt voor de ‘Ladies Night’
van winkelcentrum Ackershof.

Ik vind het heel leuk om mensen thuis
te ontvangen en in een ongedwongen
sfeer lekker te verwennen met een
heerlijk culinair diner, en Rob kan daarbij heerlijke wijnen aanbevelen. Er kun-
nen twee tot zes mensen voor een betaalbare prijs komen eten op dinsdag-,
donderdag-, zaterdag- of zondagavond. Ik serveer een driegangen verrassings-
menu en de gasten kunnen als ze reserveren aangeven of ze vis, vlees, of ve-
getarisch willen, of een allergie hebben. Het is toch leuk om in je eigen wijk uit
eten te gaan? Via de website www.petra-huiskamerrestaurant.nl kunnen de
mensen reserveren.

Petra Verkade

Interview met ….

Petra ‘s lekkernijen



30 www.wijk-koningshof.nl 31

Impressie algemene ledenvergadering

Negentien leden hadden op 23 februari de storm getrotseerd en waren aanwe-
zig bij onze 39ste algemene ledenvergadering. Allereerst werd door voorzitter
Herman Stikkel stilgestaan bij het overlijden van ex-voorzitter Harry Jungge-
burt op 13 september 2016. Van 2006 tot 2010 was Harry onze voorzitter.

In het afgelopen verenigingsjaar waren er een aantal nieuwe onderwerpen, zo-
als het al dan niet verdwijnen van twee bruggen in onze wijk, de komst van

statushouders en de (zeer waarschijnlij-
ke) aanleg van een keervoorziening voor
de RandstadRail ter hoogte van Konings-
hof. Elders in het wijkblad wordt in meer
detail op deze onderwerpen ingegaan. In
2016 hebben wij ook te maken gehad
met een inbraak bij ons materiaalbeheer.
Door de coulante opstelling van onze ver-
zekeraar bij de financiële afwikkeling van
de inbraak zijn de negatieve gevolgen
zeer beperkt gebleven.

Financieel gezien gaat het erg goed met
onze vereniging. Dit komt door de hoge

contributie-inkomsten en door de hoge inkomsten van onze oud papiercontai-
ner bij Het Baken. Ook vorig jaar was ongeveer 70% van de wijk lid, waar wij
als bestuur erg blij mee zijn. Hierdoor was er geen reden om de contributie te
verhogen. De contributie in 2017 bedraagt daarom € 10,- per jaar. Elders in het
wijkblad staat beschreven hoe u voor 2017 de contributie kunt voldoen.

Ook werd nog even teruggekeken op de
grote politieoefening die op 21 februari jl.
in onze wijk gehouden is. Deze oefening
was bedoeld om de oplettendheid van
onze inwoners te testen bij inbraken. De
respons uit onze wijk was prima! De oe-
fening was in de omgeving van de Rivie-
renlaan. Daarbij is gebruik gemaakt van
onze WhatsApp-groep Koningshof-West.
In deze groep zitten 48 deelnemers, ter-
wijl onze Koningshof-Oost WhatsApp-
groep momenteel 35 deelnemers telt.

Natuurlijk werd er ook gevraagd hoe de
informatieavonden over de bewoning van ’t Hofland door statushouders waren
verlopen. Bij de informatieavonden zijn een groot aantal onderwerpen inge-
bracht. De meeste aandacht ging naar de veiligheid (zowel binnen als buiten ’t
Hofland) en de samenstelling van de statushouders. Bij dit laatste is het ver-
zoek om zo veel mogelijk gezinnen te plaatsen in ’t Hofland. Via het zogeheten
omgevingsoverleg is de bewonersvereniging een van de vele organisaties die
maandelijks door de gemeente bijgepraat wordt over dit onderwerp.

Impressie algemene ledenvergadering

Impressie algemene ledenvergadering
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Ook werd er alvast vooruitgeblikt naar 2018. Dan bestaat de bewonersvereni-
ging Koningshof 40 jaar, wat wij niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan. Met
een lustrumfeest zal dit gevierd worden. Het bestuur deed bij de algemene le-
denvergadering een oproep aan onze wijkbewoners om met ideeën te komen
voor dit lustrumfeest. U kunt uw ideeën doorgeven door een e-mail te sturen
naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Aan het einde van de vergadering bedankte voorzitter Herman Stikkel Leo
Donck voor zijn grote inzet in de afgelopen 33 jaar bij ons materiaalbeheer. In
1984 is Leo samen met Aad Welbie hiermee begonnen. Gedurende al die jaren
hebben Leo en anderen meerdere avonden per week hieraan gewerkt. De ver-
gadering onderstreepte dit door Leo een groot applaus te geven.

Onder applaus werd ook wijkmanager Kees Konings bedankt voor de prima sa-
menwerking, omdat hij medio 2017 met pensioen zal gaan. Kees Konings is al
vele jaren onze wijkmanager en heeft sinds 2009 onze algemene ledenverga-
deringen bijgewoond. Omgekeerd bedankte Kees Konings de bewonersvereni-
ging Koningshof voor de prettige samenwerking in al die jaren.

Het volledige verslag van de algemene ledenvergadering is te vinden op onze
website, zie www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2017/02/
notulen_ALV2017_Koningshof.pdf

Erik de Goede

In de kerstpuzzel van 2016, die gemaakt was door onze penningmeester Marij-
ke Tetteroo, moesten in de woordzoeker woorden weggestreept worden. Alle
woorden hadden betrekking op de wijk Koningshof. De resterende letters vorm-
den de tekst “Wij zullen Leo missen”. Dit sloeg natuurlijk op het feit dat Leo
Donck eind 2016 gestopt is met het materiaalbeheer.

Tot onze verrassing hadden maar liefst vijftien personen de moeite genomen
om de oplossing in te sturen. Alle inzendingen waren goed. De prijstrekking
heeft de volgende drie prijswinnaars opgeleverd:

mevr. C. van der Meer (cadeaubon van € 25,-)

dhr. T. Balt (cadeaubon van € 15,-)

Maartje Westerhoff (cadeaubon van € 10,-)

Alle prijswinnaars hebben begin februari de prijs ontvangen. Nogmaals van har-
te gefeliciteerd hiermee!

Het Bestuur

Uitslag Kerstpuzzel
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Wat was het toch een mooie tijd toen we overdag de achterdeur open lieten
staan en aan de voordeur hing een touwtje uit de brievenbus zodat vrienden en

buren snel even konden binnenwippen
voor een bakje koffie. De sloten en sleu-
tels waren eenvoudig en in de rijtjeswo-
ningen kwam het voor dat de sleutels om
de 5 à 6 woningen hetzelfde waren en
dat alles zonder problemen. Helaas kwa-
men in de laatste decennia ongure figu-
ren op het idee dat er in woningen wel
wat te halen viel en zagen we een toena-
me van het aantal inbraken en diefstal-
len, waardoor we onze woningen steeds

beter moeten beveiligen.

De eerste initiatieven voor een veilige woning en woonomgeving dateren al van
vóór 1990, maar de echte start was pas in 1994. Toen startte de ‘Politie Hol-
lands Midden’ onder begeleiding van de ‘Stuurgroep Experimenten Volkshuis-
vesting (SEV)’ en met financiële ondersteuning van enkele ministeries met de
opzet van het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ (PKVW). Dit was een groot succes
en daarom werd het in 1998 landelijk ingevoerd. Het keurmerk werd achter-
eenvolgens ondergebracht bij verschillende instanties. Sinds 2005 is het onder-
gebracht bij het ‘Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid’ (CCV), zie
www.hetccv.nl. Het keurmerk is er voor zowel de bestaande bouw als voor de
nieuwbouw.

De fabrikanten van hang- en sluitwerk speelden hier mooi op in en gingen
steeds betere sloten ontwikkelen. Ook schoten er een heleboel bedrijven uit de
grond die niet alleen advies gaven maar ook het hang- en sluitwerk gingen le-
veren en aanbrengen. Omdat het over-
zicht weg was, heeft de overheid ervoor
gezorgd dat deze bedrijven in het bezit
moeten zijn van een certificaat, zodat ze
het advies geven en het goede materiaal
toepassen. Ondanks alles blijft het voor
de leek moeilijk om te beoordelen wat er
wel en wat er niet moet gebeuren. Daar-
om hieronder enkele aandachtspunten.

Juiste toepassing van het hang- en
sluitwerk

De inbreker van vandaag heeft meer in
zijn mars dan zijn collega uit de jaren
tachtig. Toen was een grote schroevendraaier zijn belangrijkste werktuig. Maar
vandaag de dag gebruikt hij of zij een accuboor waarmee een speciale

Hoe ver moet je gaan
met de beveiliging van je woning?

Ontwikkeling van sleutels

Zo makkelijk, kerntrekken
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(geharde) schroef in de cilinder kan worden gedraaid. Met een cilindertrekker
die over deze schroef wordt geplaatst kan de inbreker veel kracht op de cilinder

uitoefenen, waardoor deze afbreekt. Het
openen van de deur is dan een fluitje van
een cent. Het is daarom van belang om
een goede cilinder toe te passen die be-
stand is tegen dit kerntrekken of beslag
dat is voorzien van een cilindertrekbevei-
liging. Dit beslag kan goed worden toege-
past in combinatie met een veiligheidsslot
op zowel voordeur, achterdeur en eventu-
eel op de balkondeur. Maar de toepassing
op een tuinpoort van 1,80 m hoog lijkt
me toch wel een beetje overdreven.

Bereikbaarheid

De meeste woninginbraken vinden plaats op de
begane grond, maar als de eerste verdieping ge-
makkelijk bereikbaar is dan kan ook daar worden
ingebroken. Het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’
geeft duidelijk aan wanneer een raam of deur op de
verdieping of een dakraam bereikbaar is en moet
zijn voorzien van veiligheidssloten en beslag. Maar
als het bereikbaar is, moet de inbreker wel een
werkvlak van minimaal 40 bij 40 centimeter heb-
ben om te kunnen werken. Dit werkvlak kan een
luifel zijn, maar ook een uitbouw, een balkon of een
brede dakgoot. Meer informatie over bereikbaar-
heid is te vinden in de bijlage 1 van het handboek
PKVW Bestaande Bouw, te downloaden via
www.politiekeurmerk.nl. Maar maken we het de

inbreker niet te makke-
lijk? Het is niet alleen de
Kliko die de inbreker gebruikt als opstapje. We heb-
ben allemaal wel zo’n mooie schutting met horizonta-
le planken, echt een ideale ladder voor de inbreker, of
wat te denken van die mooie oude houten trap die
gebruikt wordt
als plantenrek
in de voortuin?

En gaan we niet
iets te makke-
lijk om met de
plaats waar we
onze ladder op-
bergen, zoals
op de bijgaande
foto is te zien?

Is veiligheidsbeslag hier wel zinvol?

Handig die ladder, kan iedereen lenen!
We hebben de trap
alvast klaargezet!

De schutting is een mooie
ladder voor de inbreker
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Het slot is een schijnbeveiliging en wordt gemakkelijk doorgeknipt met een be-
tonschaar of een accuslijper.

Verlichting

Een inbreker werkt het liefst in het donker en dus hebben we bij onze vóór- en
achterdeur massaal verlichting aangebracht die bij de minste beweging in de
buurt aanfloept. Hartstikke goed, maar hoe zinvol is deze kostbare uitgave als
de gemeente vlak voor je voordeur een lantaarnpaal
heeft geplaatst? Als u ‘s avonds niet thuis bent laat
dan verlichting branden, maar doe niet om 2 uur in
de middag de lamp al aan omdat je pas laat in de
avond thuiskomt, dat valt op. Een tijdschakelaar
biedt dan uitkomst. Er is wel een ‘maar’ bij een tijd-
schakelaar. Bent u op vakantie en de lamp gaat iede-
re dag exact op hetzelfde tijdstip aan, dan valt dat
ook op. In de bouwmarkten koopt u voor nog geen
tientje een tijdschakelaar die is te programmeren
met elke dag een ander tijdstip, of nog makkelijker u
kiest een tijdstip waarop de lamp aan en uitgaat en
stelt de schakelaar in op ad-random (‘willekeurig’) en
hij kiest elke dag een ander tijdstip binnen een perio-
de van 30 minuten rondom het ingestelde tijdstip.

Door op de onderwerpen in dit stuk te letten, wordt
het leven er niet gemakkelijker op, maar wel veiliger!

Sjef Kickken

Tijdschakelklok

Is dit een voorbode van de lente?
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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. Voor
2017 is het tarief € 27,50 inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten.
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een
prijs wordt bepaald.

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 schoorsteen-
veegbedrijf ‘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 2017
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 2017 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 89,35 € 103,55

Onderhoudsbeurt € 48,40 € 62,95

Onderhoud mechanisch ventilatie € 28,30 € 28,95
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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.

Abraham-/Sarapop € 10,00

Behangafstomer rood € 25,00

Behangafstomer grijs € 50,00

Behangplaktafel, 2 meter en 3 meter € 15,00

Betonboormachine* € 50,00

Betonboormachine op accu* € 35,00

Betonboorhamer* € 25,00

Bomensnoeischaar klein € 10,00

Bomensnoeischaar groot € 15,00

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00

Hogedrukreiniger € 35,00

Hogedrukslang € 25,00

Kruiwagen € 15,00

Ladder € 25,00

Lijmklemmen € 15,00

Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00

Plafondstempels 2 stuks € 10,00

Rolsteiger € 100,00

Slegge € 10,00

Steekwagen € 10,00

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

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen, met of zonder huif* € 30,00

Ballengooien € 5,00

Barbecue € 2,50

Disco lampenset € 20,00

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Feestverlichting LED € 5,00

Geluidsinstallatie 1 (2 x microfoon) € 50,00

Geluidsinstallatie 2 € 25,00

Golfspel € 25,00

Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 10,00

Karaoke-set € 10,00

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50

Kop van jut voor kinderen € 15,00

Kramen € 10,00

* Rijbewijs BE verplicht
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Luchttafelspel € 10,00

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

Partytent 4 x 3 m € 15,00

Portofoons € 10,00

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00

Rad van avontuur elektrisch € 10,00

Rad van avontuur handbediend € 10,00

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50

Rookmachine € 10,00

Rookmachine vloeistof € 5,00

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00

Schietkaarten (pakje van 50 stuks) € 3,50

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00

Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00

Schommelboot € 10,00

Sjoelbak 5 m € 10,00

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 2,5 x 3,65 m € 30,00

Springkussen 3,5 x 2,5 m € 20,00

Springkussen 5,9 x 4,2 m € 50,00

Springstokken € 2,50

Statafels (3 x hoot, 2 x aluminium) per stuk € 6,00

Statafels hout met rok € 7,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Suikerspin € 35,00

Suikerspinstokjes per 50 stuks en suiker € 10,00

Tollenspel € 10,00

Treintje € 50,00

Vier op een rij € 10,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden



40


