
 

 Pijnacker, 17 oktober 2019 

Aan college van b&w van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

(met afschrift aan Telstar/Eendracht) 

 

onderwerp: Herinrichting van het Oranjeplein 

 

 

Geacht college van b&w van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, 

 

Via mededelingen in de Telstar en op de website van de gemeente werden wij verrast door 

drie varianten voor de herinrichting van het Oranjeplein. Via een digitaal enquêteformulier kon 

men een voorkeur kenbaar maken voor één van de drie varianten. De uitvoering van de 

herinrichting lijkt op zeer korte termijn te moeten plaatsvinden. 

 

Wij zijn verbaasd dat alleen drie wijzigingsplannen worden gepresenteerd. Er wordt op geen 

enkele manier onderbouwd waarom het Oranjeplein zo drastisch en zo snel op de schop moet. 

Dat het Oranjeplein op verschillende plaatsen verzakt is en onderhoud behoeft, is ons niet 

ontgaan. Dat is echter nog geen rechtvaardiging van de gepresenteerde plannen. 

 

Door het ontbreken van deze informatie kan niet worden beoordeeld of goed onderhoud – 

eventueel gecombineerd met een zeer beperkte aanpassing – van het Oranjeplein ook een 

goede optie zou kunnen zijn. Het huidige Oranjeplein heeft immers beslist ook kwaliteiten. Zo 

hebben wij uit onze wijk reacties ontvangen dat het heel jammer zou zijn als de prachtige 

blauwe regen planten zullen verdwijnen van het Oranjeplein. Een drastische aanpassing doet 

een fors beroep op publieke middelen die dan niet voor andere zaken kunnen worden benut. 

 

Voor de wijk Koningshof is het aantal parkeerplaatsen op het Oranjeplein een bijzonder 

aandachtspunt. Nu zien wij al regelmatig – meer in het bijzonder wanneer er ‘s avonds in het 

bestuurscentrum vergaderingen van de gemeenteraad zijn of andere bijzondere bijeenkomsten 

– dat de parkeercapaciteit van het Oranjeplein tekort schiet. Automobilisten die dan een 

parkeerplaats gaan zoeken in het aangrenzende deel onze wijk, leggen beslag op 

parkeercapaciteit die alleen al voor de vaste bewoners schaars bemeten is. Elk plan dat leidt 

tot een kleiner aantal parkeerplaatsen wijzen wij daarom af. 

 

De grote haast waarmee het Oranjeplein zou moeten worden heringericht staat naar onze 

mening ook op gespannen voet met de plannen die worden gemaakt en de discussie die 

momenteel gevoerd wordt over de verkeersproblematiek voor de uitbreiding van het 

scholencomplex Koningshof. Op dit moment is nog onzeker hoe het met die plannen en 

discussie zal aflopen. Een uitkomst waarbij een reconstructie zal plaatsvinden van het deel van 

de Oranjelaan dat dicht bij het Oranjeplein ligt, kan niet worden uitgesloten. Dat kan gevolgen 

hebben voor de manier waarop het Oranjeplein het beste kan worden ontsloten. Daarom is het 

veel verstandiger om over het Oranjeplein pas beslissingen te nemen wanneer ook duidelijk is 

of de Oranjelaan al dan niet zal worden aangepast. 

 

Gezien de centrale plaats van het Oranjeplein voor het omliggende deel van het dorp, is de 

beperkte digitale enquête toch wel een heel beperkte vorm van inspraak. Het zou goed zijn 

wanneer over nadere plannen in een bijenkomst voor omwonenden een royalere mogelijkheid 

wordt geboden om mee te denken. Wij blijven als Bewonersvereniging Koningshof graag op de 

hoogte van de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Oranjeplein. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Bewonersvereniging Koningshof, 

 

Erik de Goede 

Secretaris  


