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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
info@wijk-koningshof.nl 
 
Redactie en advertentie-exploitatie 
Leo Donck  
Angelique Sorensen.  
wijkblad@wijk-koningshof.nl  
  
Postadres redactie 
Soestburg 9, 2641 MR Pijnacker 
 
Vormgeving kaft en logo 
Anja Brand-Heemskerk 
www.anjaranja.nl  
 
Disclaimer 
Het wijkblad besteedt de grootst mogelijke 
aandacht aan de juistheid van informatie. 
Fouten zijn echter niet volledig uit te slui-
ten. 
 
Druk en afwerking 
Kopie Plus, Pijnacker 
 
Verspreiding 
Aimée de Goede en Max Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2011 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING Postgiro nr. 3531985 ten name van 
bewonersvereniging KONINGSHOF onder 
vermelding van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 

Voorzitter:  
Meindert Wiersma (3640527) 
anmime@hetnet.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan(3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 
Secretaris:  
Erik de Goede (369 72 40) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Redactie en advertenties wijk-

blad 

Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 

Jan Reijnen (06 484 43 081) 
Wilco Kronshorst (015 2144648) 
Wijkkontact 

Martha García Gómez (3612057) 
Jenny Wassenaar  
Werkgroep Jeugd 

Esther de Ruiter  (06 29435954) 
Sylvia van Reenen 
Jeugd.koningshof@g-mail.com 
Halloween.pijnacker@g-mail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 

milieu 

Marijke de Wit (369 41 83) 
wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl 

marijke-dewit@planet.nl 
Werkgroep Sport & Spel 

Martin van der Helm (364  03 98) 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
wjvw@kabelfoon.nl  

sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  
Magazijn (369 66 05) 
open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 

Leo Donck (06 53997230) 
Dirk van Reenen (06 407 89 210) 
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 

donck@scarlet.nl 

Woningen 

Vacature  

Advertentietarieven per jaar 
= 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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Natte voeten 

We zouden het al bijna vergeten, maar het voorjaar van 2011 was het 
droogste en zonnigste ooit. Gemiddeld over het land viel 49 mm neer-
slag tegen 172 mm normaal in het voorjaar. Ook de zon scheen in het 
voorjaar meer dan ooit, met een landelijk gemiddelde van 713 uur 
tegen 517 uur normaal. Een mooie voorbode van een natte zomer, 
dus laten wij maar snel gaan kijken naar de mooie dingen die wij als 
bewonersvereniging nog voor ons hebben dit najaar. 
 

De 12-inch race heeft weer plaatsgevonden en de bewonersvereniging 
heeft zich strijdbaar geweerd op deze heroïsche tocht. Het viel niet 
mee om ongetraind aan deze race mee te doen, maar wij hebben een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de goede doelen. 
 

Helaas ging dit jaar de Koningshof trimloop niet door. Het gebruikelij-
ke parcours kon niet gebruikt worden en alternatieve mogelijkheden 
vielen niet binnen de vereiste wensen op het gebied van veiligheid en 
bereikbaarheid. 
 

Dit najaar wordt het in vele huizen wat comfortabeler, want tientallen 
wijkbewoners hebben meegedaan aan de actie over vloerisolatie. Ik 
hoop dat u er dan ook warmpjes bij zit als het kwik gaat dalen. 
 

We gaan ook met onze tijd mee, want naast een website hebben wij 
nu ook Twitter account. Hiermee kunt u de ontwikkelingen van de be-
wonersvereniging nog sneller volgen. 
 

Ook Sinterklaas komt deze winter weer naar de wijk. Hij komt graag 
in december bij u langs om de feestvreugde te verhogen en waar no-
dig de echt stoute kinderen aan te spreken. 
 

Dit is het laatste reguliere nummer van dit jaar. Het volgende num-
mer is namelijk een speciale kersteditie met tal van voordeelbonnen 
om de feestdagen extra op te luisteren. Deze kerstspecial zal alleen 
bij de leden van de bewonersvereniging bezorgd worden. 
 

Ik wens u allen een mooi najaar, dat helaas dit jaar wel gelijk na het 
voorjaar is begonnen. 
 
Meindert Wiersma 
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Contributie in 2011  
Dank aan alle leden die hun contributie hebben voldaan! Inmiddels 
heeft bijna 70% van de leden betaald. De resterende 30% verzoek ik 
zo snel mogelijk de contributie van zeven euro alsnog te voldoen. Van 
twee straten hebben inmiddels alle bewoners betaald, te weten Altena 
en de Serijnenhof. Welke straten volgen? 

Een week na het ver-
schijnen van dit wijk-
blad gaan de secretaris 
en de penningmeester 
met hun kinderen door 
de wijk om bij alle le-
den iets te bezorgen. 
De leden die op dat 
moment betaald heb-
ben, krijgen dan een 
fraai meetlint met inge-
bouwd notitieblokje en 
pen. De leden die op 
dat moment nog niet 

betaald hebben, krijgen een herinneringsverzoek. 
Als u geen lid meer wilt zijn, neemt u dan alstublieft de moeite om dit 
even met een briefje of een e-mail bij mij bekend te maken? Dit be-
spaart mij en de vereniging veel tijd en moeite. Als u nog niet betaald 
heeft, doe dan dus in ieder geval iets; betalen of opzeggen. Hiervoor 
alvast mijn dank. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling, 
 

Wim Langelaan   
(Penningmeester van Bewonersvereniging Koningshof) 
E-mailadres:  w.langelaan@xs4all.nl 

Bedrag   : € 7,- 
Gironummer : 3531985 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 
Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer 
 

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om 
uw contributie 2011 te voldoen: 
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Halloween op vrijdag 28 oktober 
Op vrijdag 28 oktober (en niet op zaterdag!) is het weer zo ver. 
Het Frotterbos opent na één jaar weer het hek. De voorbereidingen 
zijn weer in volle gang. De organisatie zal er alles aan doen om er 
weer een griezelige avond van te maken. 
 

Vanaf 19.30 uur kunnen jullie weer komen griezelen in het Frotter-
bos. Dit jaar begint de tocht op het grasveld bij de scholen 
(Duivestein) in de wijk Koningshof. Meedoen is gratis maar op eigen 
risico. 
We zullen er alles aan doen om het wachten aangenaam te maken. 
Dit jaar is het de bedoeling dat er zich geen wachtrij gaat vormen. 
Als je mee wil doen aan de tocht, dan kun je vanaf 19.00 uur een 
startnummer halen bij het loket op het grasveld. Parkeren kan bij 
het Baken. Als je nummer wordt omgeroepen, kun je de tocht gaan 
lopen. Ondertussen kun je je vermaken op het schoolplein van OBS 
de Tweemaster in de wijk Koningshof, waar allerlei dingen te doen 
zijn. Kinderen t/m 12 jaar moeten onder begeleiding van een vol-
wassene de tocht lopen. 
 

Voor alle duidelijkheid, hieronder nog alles op een rij: 

• Aanvang: 19.00 uur 

• Tocht: vanaf 19.30 uur 

• Leeftijd: vanaf 7 jaar 

• Beginpunt: Duivestein, schoolplein OBS de Tweemaster wijk Ko-
ningshof Pijnacker Zuid 

• Eindpunt: Soestburg/ Serijnenhof 

• Meedoen: op eigen risico 

Toegankelijk: niet voor rolstoelen, kinderwagens of mensen die 
moeilijk ter been zijn 
 

Alle communicatiemiddelen worden ingezet. Kijk daarom op: 
Info: www.halloweenpijnacker.punt.nl 
Mail: halloween.pijnacker@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Halloween
-Pijnacker/201753463207125 
Twitter: http://twitter.com/#!/hallowpijnacker 
Hyves: http://halloween3110.hyves.nl/ 
 

De organisatie is niet aansprakelijk voor de nachtmerries en dergelij-
ke die er kunnen ontstaan. 
Het magische woord voor als je bang bent: “PINDAKAAS”. DUS 
KOM MAAR ALS JE DURFT !!!!!!!!!! Tot vrijdag 28 oktober.  
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Wateroverlast in kruipruimtes 

In het vorige wijkblad hadden wij al gemeld dat meer dan honderd 
personen interesse hebben getoond om het wateroverlast in kruip-
ruimtes te bestrijden. Vanwege de grote interesse is door ons op 16 
juni een extra informatieavond georganiseerd. De opkomst hierbij 
was erg groot. De vergaderzaal in Het Baken zat helemaal vol. 
 

Op die informatieavond kon men vragen stellen aan Paul Geluk en 
aan een vertegenwoordiger van de firma Schotgroep. Dit is de enige 
firma in Nederland die kalkkorrels kan aanbrengen. De firma met 
wie wij contact hebben over vloerisolatie, namelijk Braam Bouwreali-
satie, kon niet aanwezig zijn op de informatieavond. Het was een 
zeer nuttige informatieavond. Aan het einde van de avonden waren 
velen op andere gedachten gebracht. Het voordeel van kalkkorrels 
(goedkoopst, eigenlijk geen nadelen) heeft velen toen overtuigd.  
 

Er was haast geboden, omdat er voor 1 juli een opdrachtbevestiging 
moest liggen om nog in aanmerking te komen voor het lage btw-
tarief. Op 1 juli is dat voordeel immers weggevallen.  
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Direct na de informatieavond hebben wij daarom de gegevens van 
de geïnteresseerden naar deze firma’s gestuurd. Zij hebben vervol-
gens snel met iedereen contact opgenomen. Daarom is het voor ie-
dereen gelukt om in aanmerking te komen voor het lage btw-tarief. 
 

Inmiddels zijn al veel van de werkzaamheden uitgevoerd. De firma 
Schotgroep is medio augustus begonnen en heeft in een paar weken 
vrijwel alle werkzaamheden uitgevoerd. Bij een kleine vijftig huizen 
zijn kalkkorrels ingespoten in de kruipruimte. Alleen aan het einde 
van de Rivierenlaan zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Dit 
komt omdat de straten daar open liggen door het vervangen van het 
diepriool. Zodra de Schotgroep weer door deze straten kan rijden, 
dan zullen de werkzaamheden ook daar worden uitgevoerd. De firma 
Braam Bouwrealisatie is ook al bezig geweest met het aanbrengen 
van vloerisolatie in tal van huizen. 
 

De werkzaamheden zijn vrijwel zonder problemen uitgevoerd. Als er 
iets was, dan is dit meteen opgelost. De Schotgroep heeft ons laten 
weten dat zij zeer te spreken zijn over de medewerking van de wijk-
bewoners. Bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen die op bepaalde dagen 
vrijgehouden moesten worden. Zij hebben mij zelfs gemeld dat ze 
“zoveel medewerking nog nooit eerder hadden meegemaakt.” Dus 
hulde voor Koningshof! Vooraf waren er wel enige zorgen bij de 
Schotgroep, omdat er toch vrij veel moeilijk toegankelijke wooner-
ven in onze wijk zijn. 
 

Al met al zijn wij als bewonersvereniging zeer tevreden over deze 
wijkactie. Veel wijkbewoners hebben wij van nuttige informatie kun-
nen voorzien, inclusief een (wijk)korting. Dankzij het uitmuntende 
voorbereidende werk van Paul Geluk en daarna het snel en goed uit-
voeren van de werkzaamheden door de Schotgroep en door firma 
Braam Bouwrealisatie is het prima verlopen. 
 

Erik de Goede  
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Wijkontwikkeling   

Mogelijk ernstige vertraging bij de Tuindersweg 

In een overleg met wethouder Van Egmond heeft de Klankbordgroep 
Tuindershof op 8 september jl. o.a. gesproken over vertraging bij de 
Tuindersweg en het tracé bij het doortrekken van de Floralaan naar 
de Tuindersweg. In de afgelopen jaren heeft de gemeente met in-
stemming van het Bouwfonds werkzaamheden kunnen verrichten 
(voorbelasten etc.) op een stuk grond dat nog in het bezit is van het 
Bouwfonds. Daarbij werd er door alle betrokkenen vanuit gegaan, 
dat tijdig een ‘minnelijke verwerving’ door de gemeente zou kunnen 
plaatsvinden. 
 

Bij het Bouwfonds is echter in het verkeerde keelgat geschoten dat 
het huidige College van BenW heeft besloten om in ieder geval in 
deze collegeperiode af te zien van woningbouw in Tuindershof. Het 
Bouwfonds ligt nu dwars in de hoop de gemeente zo op andere ge-
dachten te kunnen brengen. Dit stuk grond zal nu eerst moeten wor-
den onteigend. Het openstellen van de Tuindersweg kan daarom 
vertraging oplopen tot begin 2013. Ook al bereiken ze tussentijds 
binnenkort overeenstemming, dan nog zal er een vertraging optre-
den van vele maanden. 
 

Floralaan 

Eerder is er sprake geweest van het verleggen in de richting van het 
Nieuwe Hoefpad van het tracé bij het doortrekken van de Floralaan 
naar de Tuindersweg. Reden was de vrees van de Gasunie voor be-
schadiging van de leiding die vlak bij het oorspronkelijk voorziene 
tracé ligt. De gemeente en de Gasunie hebben nu echter overeen-
stemming bereikt over het boren van een nieuwe route voor deze 
leiding. De oorspronkelijke plannen voor het tracé bij het doortrek-
ken van de Floralaan zullen daarom ongewijzigd kunnen worden uit-
gevoerd. Dit houdt in dat de weg komt in het verlengde van de Flo-
ralaan. Naar verwachting zal men in 2012 met het boren beginnen 
en dan duurt het tot 2014 voordat dit stuk weg volledig gereed is. 
 

In afwachting van de verlenging van de Floralaan zal er tijdelijk een 
geasfalteerd fietspad komen van de Verlengde Europalaan over de 
huidige ophoging voor het bouwverkeer naar de nieuw aangelegde 
fietstunnel onder de Tuindersweg. 
  
Steven T. Duursma  
en  
Marijke de Wit 
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Wijkcontact 

Twitter en alternatieve contactmogelijkheden 

Elders in dit blad kunt u lezen dat de bewonersvereniging via Twitter 
gaat communiceren met de leden en geïnteresseerden. Als wijkcon-
tact nodigen wij u uit om gebruik te maken van deze dienst. U kunt 
ons Twitterprofiel bezoeken (en dus onze berichtjes lezen) vanaf ie-
dere computer of mobiele telefoon met internettoegang. U hoeft 
geen Twitteraccount te openen. Heeft u wél een Twitteraccount? 
Dan kunt ons “volgen” en u ontvangt dan automatisch onze bericht-
jes op uw eigen Twitterprofielpagina. Twitter is makkelijker dan u 
denkt. Probeer het gewoon eens! 
 

Heeft u geen (regelmatige) toegang tot internet en wilt u toch op de 
hoogte zijn van uitzonderlijke berichten die van belang voor u 
kunnen zijn, dan kunt u dit aan ons mailen of een briefje sturen 
naar ons postadres. Graag uw naam en contactgegevens vermelden. 
 

Nieuwe buren en familiegebeurtenissen 

Bij bijzondere (familie)gebeurtenissen bij leden wil de bewonersver-
eniging haar betrokkenheid tonen. Als er in uw gezin of bij u in de 
buurt reden is om dit te doen, nodigen wij u graag uit om een email 
naar ons te sturen. Bij geboorte van een baby of huwelijk willen wij 
graag en kaartje sturen. Heeft u nieuwe buren gekregen? Wij ver-
rassen dan de nieuwe bewoners graag met enkele kleine attenties 
en er zal er informatie worden verstrekt over onze buurt en de be-
wonersvereniging. Ook bij ernstige ziekte of overlijden willen wij on-
ze betrokkenheid tonen. 
 

Koningshof Koffie Corner 

Sinds vrijdag 3 juni organiseren wij elke eerste vrijdag van de 
maand de Koningshof Koffie Corner. Hoewel de opkomst niet altijd 
groot is geweest, hebben wij sindsdien wél leuke ochtenden gehad 
en hopen wij dat u ook komt om uw (nieuwe) buurtgenoten beter te 
leren kennen en naast een kopie koffie of thee en een koekje van 
elkaars verhalen te genieten. 
 

Elders in dit blad treft u de activiteitenkalender aan met o.a. de Kof-
fie Corner. Wij raden u aan deze data meteen in uw agenda te 
schrijven of gewoon de kalender op een zichtbare plek te bewaren. 
De komende Koffie Corners vinden plaats op 7 oktober, 4 novem-
ber en 2 december van 10:00 tot 12:00 uur. Tot ziens op de 
Rivierenlaan 52! 
 

Jenny & Martha (wijkcontact@wijk-koningshof.nl) 
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Bewonersvereniging twittert ook! 

Wat is Twitter? Twitteren is het uitsturen van korte berichtjes. U 
komt dus te weten waar andere mensen mee bezig zijn en omge-
keerd. Daarom wordt Twitter een ‘social media’ genoemd. Via de 
zoekfunctie van Twitter leest u wat mensen op dat moment zeggen 
of aanbevelen over een onderwerp dat u interesseert.                                                
Bron: http://www.twitterinfo.nl/ 
 

Waarom de Bewonersvereniging Koningshof op Twitter? 

De zaak rondom de huisvesting Oranjehof en de golf van woningin-
braken eerder dit jaar binnen onze wijk en onze gemeente zijn twee 
voorbeelden die het belang aantonen om snel in contact te kunnen 
komen met de medebewoners. Gemeenschappelijke acties en sa-
menwerking kunnen hiermee snel starten. Het werd voor ons duide-
lijk: de bewonersvereniging en onze wijk zijn toe aan een eenvoudig 
en nog effectiever communicatiemiddel. De keuze viel op Twitter 
omdat met dit ‘social media’ iedereen met één berichtje op de hoog-
te kan worden gebracht. Zelfs degenen zonder een Twitterac-
count kunnen de tweets (NB. tweet is een berichtje ver-
stuurd met Twitter) in ons profiel lezen. 
 

Op deze manier verwachten wij op een snelle en ook vrijwillige en 
privacyvriendelijke manier contact te houden met wijkbewoners. 
Onze tweets zullen bestaan uit korte berichtjes met o.a. het melden 
van activiteiten, nieuws en links die van belang kunnen zijn voor de 
medebewoners van verschillende leeftijden. 
 

Hoe werkt het?  
Heel simpel. Het is niet noodzakelijk om een Twitter account te be-
zitten om de tweets op ons profiel te kunnen lezen. Hebt u al een 
Twitter account? Dan kunt u klikken op 'follow'. U ontvangt dan au-
tomatisch het laatste wijknieuws op uw eigen Twitterprofiel.  

 

                                                                            Volg ons op 

             

Surf naar twitter.com en ga via de zoekfunctie  
naar  @Wijkkoningshof 
Weetje: Het woord Twitter komt uit het Engels 
en betekent “kwetteren”; vandaar het vogeltje 
bij het logo. 
 

Martha García Gómez 
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Speciale editie decemberwijkblad 

Tijdens een bestuursvergadering is het plan opgevat om van het de-
cembernummer in het vervolg een speciale editie te maken. Dit idee 
is tijdens de algemene ledenvergadering al besproken. Normaliter 
ontvangt u alleen een wijk- of clubblad van een vereniging als u 
daarvan lid bent. Met andere woorden, alleen als u de contributie 
betaalt, ontvangt u het clubblad van de betreffende vereniging. 
 

Bij de bewonersvereniging Koningshof ligt dat anders! Het is al vele 
jaren zo dat iedereen in de wijk het wijkblad ontvangt, ongeacht of 
men lid is of niet. Voor zover wij weten, zijn wij als bewonersvereni-
ging hierin uniek. Ook bij bewonersverenigingen moet men in het 
algemeen contributie betalen om een wijkblad te ontvangen. 
 

Het altijd ontvangen van ons wijkblad lijkt een ‘historisch verworven 
recht”. Dat willen wij niet zomaar veranderen. Daarom gaan wij het 
voortaan een klein beetje anders doen. De eerste drie wijkbladen 
van het jaar (maart, juni en september) blijven wij bij iedereen huis-
aan-huis verspreiden. Het laatste en decembernummer gaat voort-
aan alleen naar de leden. Hiermee belonen wij zo’n 60% van de 
wijkbewoners die jaarlijks keurig de contributie overmaken. Wij zul-
len bovendien het decemberwijkblad voorzien van kortingsbonnen 
van plaatselijke ondernemers, waar wij ons bij voorkeur richten op 
onze eigen adverteerders. Op deze manier willen wij de leden extra 
belonen. Als dit nog niet voldoende is om lid te worden…. 
 
Erik de Goede 
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op zaterdag en zondag is de papiercontainer  
geopend van  10:00 uur tot 18:00 uur; 
op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer 
geopend van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
 
 

GEEN DOZEN OF STAPELS PAPIER  

BIJ DE CONTAINER NEERZETTEN  

Openingstijden papiercontainer 



www.wijk-koningshof.nl  21 

 

Even voorstellen... 

Graag stel ik mij als buurtbewoner aan u voor. Ik ben Anneke Haak, 
41 jaar, gelukkig en getrouwd met Aldert. Sinds 2006 zijn wij in de 
wijk Koningshof komen wonen en hebben het erg naar onze zin. Een 
aantal lezers van dit blad weten dit ongetwijfeld al, maar ik ben ma-
kelaar/taxateur van beroep en sinds 2001 van start gegaan met een 
eigen makelaarskantoor “De Laen Makelaardij.” Bij één van de afge-
lopen bijeenkomsten voor wijkbewoners over vloerisolatie kwam ter 
sprake dat het interessant kan zijn om van elkaars expertise gebruik 
te kunnen/mogen maken en werd mij gevraagd of ik een kort stukje 
wilde schrijven. 
 

Ik kom in mijn dagelijkse werkzaamheden zoveel zaken en situaties 
tegen dat ik er een boek over kan schrijven. Het kan dus gebeuren 
dat u een vraag heeft specifiek gericht op mijn vakgebied maar dat u 
het (nog) niet nodig vindt om er überhaupt werk van te maken of 
een makelaar bij u over de vloer te krijgen. Schroomt u niet om in 
dat geval een email te sturen naar de secretaris van de bewoners-
vereniging Koningshof (secretariaat@wijk-koningshof.nl) of naar 
mijn kantoor (info@delaen.nl) met uw vraag, dan zal ik proberen 
een kort en bondig antwoord te formuleren. En mocht het dan toch 
handig zijn om een makelaar over de vloer te krijgen, ik drink mijn 
koffie zwart zonder suiker…  
 

Anneke Haak NVM  Haaglanden OVPN 
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Veiligheid en buurttoezicht in onze wijk 

Met betrekking tot de veiligheid in de wijk is de bewonersvereniging 
in de afgelopen maanden op verschillende manieren bezig geweest 
om in overleg met de gemeente woninginbraken te voorkomen. 
 

Veiligheidvoorlichtingsavond 

We hadden aangekondigd om een informatieavond over veiligheid te 
organiseren. Na overleg hebben wij dit niet gedaan, omdat de ge-
meente van plan was dergelijke voorlichtingsavonden te organiseren. 
Hierover hebben wij u geïnformeerd in onze editie van maart. Op 
donderdag 14 april heeft de gemeente een informatieavond georga-
niseerd. Naast de wethouder Integrale Veiligheid, gemeenteperso-
neel en politie was er ook een deskundige met kennis van hang- en 
sluitwerk aanwezig. 
 

Prioriteitenbijeenkomst Wijkgericht Werken 

Ook tijdens de presentatie van de resultaten van de eerste etappe 
van Wijkgericht Werken op 14 juni bleek veiligheid, één van de be-
langrijkste thema´s te zijn bij het verbeteren van de leefbaarheid in 
Pijnacker in het algemeen en in onze wijk. De bewoners van Ko-
ningshof hebben als belangrijkste aandachtspunten veiligheid 
(woninginbraken, vergroting van gevoel van onveiligheid), wensen 
voor de jeugd en jongeren (meer ontmoetingsruimte, voorzienin-
gen en activiteiten) en groen en water (aandacht voor onderhoud 
en behoud van groen, met name in relatie tot de herinrichting) aan-
gegeven. 
 

Preventiemogelijkheden 

Naast bovengenoemde vergaderingen en andere contacten tussen de 
bewonersvereniging en de gemeente over het vergroten van de vei-
ligheid, is er sprake van een nieuw initiatief. De gemeente gaat een 
pilot “Buurttoezicht” in Koningshof en in andere wijken starten. Wij 
hopen binnenkort meer informatie te geven over deze pilot. Duide-
lijk is dat bij buurtpreventie wijkbewoners onmisbaar zijn. 

Binnenkort praten wij hierover met de gemeente. In het december-
wijkblad zullen wij hier meer over melden.        Vervolg op pag 25 
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Vervolg van pag 23 

Voorlopig kunt u niet alleen denken aan zeer alert zijn in de wijk, maar 
ook aan zaken als de beveiliging en verlichting van uw woning. Hoe 
goed zijn deze? Preventietips kon u in onze maart editie vinden, op 
internet zoeken of bij het politiebureau aanvragen. U kunt u zich ook 
aanmelden voor deelname aan burgernet, een communicatienetwerk 
tussen burgers, gemeente en politie dat bewoners en ondernemers 
actief betrekt bij het politiewerk. Meer informatie op 
www.burgernet.nl. 
 

Wij vragen u verdachte omstandigheden onmiddellijk te melden aan 
de politie. Mocht u getuige zijn van een inbraak of vermoedt dat er in 
een woning wordt ingebroken, belt u dan s.v.p. direct 112. 
 
Martha García Gómez 

Sinterklaas in de wijk? 

Het bestuur van onze bewonersvereniging is momenteel weer druk 
in de weer met e-mails naar Madrid. wij proberen de enige echte 
Sinterklaas vast te leggen voor 4 december. Dat is op een zondag, 
wat de Sint beter uitkomt dan maandag de 5de. 
 

Evenals in vorige jaren zal de Sint aan een aantal adressen een be-
zoek kunnen afleggen. Wij zijn hoopvol dat de Sint ook dit jaar weer 
door onze wijk zal trekken. Houd daarom vanaf 20 november de 
website www.wijk-koningshof.nl in de gaten om na te gaan of de 
contractbesprekingen zijn gelukt.  
 

Via de website kunt u zich dan aanmelden. Het is ons streven om 
Sinterklaas, vergezeld van twee 
pieten, op zondag 4 december 
tussen 16.00 uur en 18.00 uur 
enkele huisbezoeken te laten af-
leggen. Hiervoor komen in aan-
merking de gezinnen met jonge 
kinderen die lid zijn van onze ver-
eniging. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Vol verwachting klopt 
ons hart! 
 
Wim Langelaan 
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12-inch race 

Dit jaar heeft de bewonersvereniging haar debuut gemaakt bij de 12-
inch race. Tijdens een bestuursvergadering kwam dit idee opeens langs 
en iedereen was meteen enthousiast. Met vier fietsen hebben wij mee-
gedaan. Het vergde nog een hele inspanning om in korte tijd iets te be-
denken en dan ook nog te maken. Vele handen maken licht werk. Mein-
dert, Dirk, Jenny, Leo, Corné en Wim hebben er vele uren aan gewerkt 
en het resultaat was er dan ook naar! Een zegekar die prachtig in onze 
kleuren blauw en geel was geschilderd, met een prachtige opdruk die 
door Letterop was aangeleverd. Twee fietsen waren via een vernuftige 
constructie aan de zegekar vastgemaakt. Daarnaast hadden wij twee 
losse fietsen.  
 

Ons team bestond uit de vier musketiers Meindert, Jenny, Wim en Erik 
en koning Bart (zoon van Wim) stond op de zegekar. Het was een unie-
ke ervaring om in plaats van als toeschouwer nu zelf mee te doen aan 
de 12-inch race. Het was wel jammer dat wij na één kilometer al een 
klapband hadden, waardoor het voorttrekken van de zegekar opeens 
een hele inspanning werd. Het gezicht van Jenny liep daardoor steeds 
roder aan, maar zij weerde zich bijzonder kranig. Naast de vele aan-
moedigingen en applaus, was daarom de meest gehoorde reactie: “Oh, 
een lekke band!”. Na afloop hebben wij het feest tot in de kleine uurtjes 
meegevierd. 
 

De 12-inch race is onlosmakelijk verbonden met het inzamelen van geld 
voor goede doelen. Evenals in voorgaande jaren, zullen wij ook op 29 
oktober a.s. geen inschrijfgeld vragen bij ons Halloween-spektakel. Wij 
gaan dan wel een collectebus neerzetten, waarbij u geheel vrijwillig kan 
doneren voor de Guusje Nederhorst Foundation. Wij hopen op een grote 
opbrengst! 
 

Deze geweldige ervaring smaakt naar meer. Daarom zijn wij van plan 
ook volgend jaar weer mee te doen aan de 12-inch race. Het nadenken 
over een nieuw creatief bouwwerk is nu al begonnen. 
 

Erik  
de 

Goede 
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Bericht uit Klapwijk  

Als voorzitter van de bewonersvereniging Klapwijk wil ik graag ingaan 
op het verzoek van de redactie een stuk in het wijkblad van Konings-
hof te schrijven. Wellicht een kleine bijdrage aan verdere samenwer-
king tussen beide bewonersverenigingen. Doordat beide verenigingen 
over en weer elkaars informatie in de wijkbladen en op de sites lezen 
blijven wij goed op de hoogte van wat er zoal in de wijken leeft. Zelf 
heb ik meer dan gemiddelde belangstelling voor Koningshof als ex-
bewoner. Ik heb er met mijn gezin vanaf de start 1975 tot 1989 met 
veel plezier gewoond, daarna zijn wij naar Klapwijk gegaan. Het is 
misschien wel aardig beide wijken eens te vergelijken. Er zijn veel 
overeenkomsten. In feite is er gebouwd voor de opvang van de groei 
van de eigen Pijnackerse bevolking. Er staan dus relatief veel koopwo-
ningen en in beide wijken is veel groen en water. Latere nieuwbouw-
wijken zijn doorgaans VINEX-locaties en die zijn gebouwd om de groei 
van Den Haag op te vangen. Hier tref je dan ook meer sociale woning-
bouw aan. 
 

Er zijn ook fysieke overeenkomsten. Beide wijken zijn neergezet op 
moerassen, door boeren later als weiland in gebruik genomen. De on-
dergrond is dan ook erg venig en dat merken wij tot op de dag van 
vandaag. Grote verzakkingen vooral van tuinen en de publieke ruimte. 
Mijn indruk is dat dit overigens in Klapwijk op een aantal plaatsen nog 
een stuk erger is. 
 

Koningshof is gemiddeld 15 jaar ouder, dat heeft tot gevolg dat groot 
onderhoud aan de wijk eerder heeft plaatsgevonden. Dit heeft men 
ook het afgelopen jaar kunnen merken door tal van open gebroken 
straten i.v.m. vervanging van de hoofdriolering, etc. Dat gaan wij dus 
in Klapwijk allemaal nog meemaken. 
 

Beide wijken hebben relatief weinig dienstverlenende activiteiten. Er 
zijn basisscholen, verder heeft Klapwijk, de Ontmoetingskerk en Ko-
ningshof, Het Baken. Aan het begin van het Vrouwenrecht respectie-
velijk de Rivierenlaan zijn wat voorzieningen als een snackcar, bakker 
en een visboer. Verder zijn wij voor winkels aangewezen op het cen-
trum. De ontsluitingen naar de N470/N471 en daarmee naar Delft en 
Zoetermeer zijn of worden op korte termijn tot stand gebracht. 
 

Er zijn ook wel enkele gemeenschappelijke kritische kanttekeningen te 
plaatsen bij de leefbaarheid en met name als het gaat om veiligheid. 
Dit is terug te vinden in de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor zoals 
onlangs weer uitgekomen. Vandalisme en inbraak vallen dan vooral 
op.  
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Dat laatste is een beetje te verklaren uit het feit dat allerlei technische 
veiligheidsmaatregelen vooral van de laatste jaren zijn en inmiddels 
standaard in de allernieuwste wijken zijn toegepast. In onze wijken 
zullen wij aan deze technische zaken meer aandacht moeten geven. 
Dat geldt ook voor onze waakzaamheid. Even de achterdeur open la-
ten om een boodschap in het dorp te doen kan zeer onaangename 
verrassingen tot gevolg hebben. Een paar jaar geleden hebben wij tij-
dens een algemene ledenvergadering aan inbraak uitvoerig aandacht 
besteed. Meer recentelijk werd het probleem van de natte kruipruim-
tes onder de huizen actueel. Beide bewonersverenigingen hebben hier 
in samenwerking voor informatie gezorgd en de mogelijkheid onder-
zocht om met elkaar offertes aan te vragen. 
 

In ander punt van samenwerking was ten tijde van alle ellende rond 
Oranjehof, waar psychiatrische patiënten mogelijk zouden worden ge-
plaatst. Enkele bewoners van Prinsenhof, later een actiegroep, kwa-
men hier achter en hebben samen met onze beide bewonersverenigin-
gen stelling genomen om deze mogelijke aanslag op de leefbaarheid 
te keren. Het voormalige Hofland krijgt nu andere doelgroepen als be-
woners. Nogmaals lof voor de initiatiefnemers. 
 

Inmiddels heeft de gemeente een begin gemaakt met Wijk Gericht 
werken in Pijnacker en dus ook bij ons. Men wil in direct contact met 
de bewoners verbeteringen en veranderingen tot stand brengen om de 
leefbaarheid te vergroten. Een uitvloeisel hiervan is dat in het najaar 
in Klapwijk gestart gaat worden met een buurtwacht. Duidelijke her-
kenbare bewoners die op bepaalde tijden door de wijk lopen, allerlei 
zaken registreren die niet op orde zijn en dit aan de instanties doorge-
ven. Vooral hopen wij door de directe lijn met de politie inbraken te 
voorkomen. Elders in het land lijkt deze aanpak veel succes te heb-
ben.  
 

Het is ons vaste voornemen de on-
derlinge samenwerking uit te brei-
den, waar dat zinvol is en in ieder 
geval contacten te onderhouden. Ik 
zie dan ook uit naar een ontmoeting 
met de nieuwe voorzitter van de be-
wonersvereniging Koningshof. 
 

Jos Arends  voorzitter Bewoners-
vereniging Klapwijk 
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De energierekening 

Het is inmiddels al weer ruim vijf jaar geleden dat ik verhuisd ben 
naar onze wijk Koningshof. Na twintig jaar wonen op het voormalig 
veilingterrein woon ik nu met vrouw en twee kinderen naar volle te-
vredenheid aan de buitenrand van onze wijk. Er is één punt waar ik 
zwaar op achteruit ben gegaan na onze verhuizing; het verbruik van 
gas en elektriciteit. 
 

Mijn vorige huis was goed geïsoleerd. Het huis waar wij nu in wonen is 
veel groter. Het is veel slechter geïsoleerd en mijn twee kinderen na-
deren de puberteit, zodat zij ook inmiddels een flinke bijdrage leveren 
aan het energieverbruik van ons gezin. Allemaal factoren die ertoe 
hebben bijgedragen dat mijn maandbetaling aan Eneco meer dan ver-
dubbeld is ten opzichte van mijn vorige woonadres. Nu betaal ik iede-
re maand 239 euro en dat vind ik een fors bedrag. Aangezien ik een 
hekel heb aan hoge vaste lasten, heb ik besloten om daar iets aan te 
doen. 
 

Allereerst heb ik alle ramen van mijn huis die nog van enkel glas wa-
ren en de dubbelglasramen die lek waren, laten vervangen door HR++ 
dubbel glas. Vorig jaar heb ik door Verbakel Gasservice een zonneboi-
ler laten plaatsen zodat ik aanzienlijk minder gasverbruik heb bij de 
afname van heet water. Daarnaast heb ik dit voorjaar door Solsolu-
tions 16 zonnepanelen laten plaatsen op de zuidkant van mijn dak. Bij 
het schrijven van dit bericht heb ik inmiddels de eerste 1100 kWh ge-
oogst, goed voor ruim 250 euro besparing op mijn volgende jaarafre-
kening. In de volgende nummers van het wijkblad zal ik wat meer in-
formatie geven over de tot dan toe geoogste energie en dan zal ik ook 
toelichten waarom ik denk dat dit een zeer verantwoorde investering 
is met een prima rendement. 
 

Zoals u ook in de vorige wijkbladen heeft kunnen lezen, kampen veel 
huizen in onze wijk met vochtige kruipruimtes. Ook in mijn kruipruim-
te staan plassen in de periode dat het veel regent. Natte kruipruimtes 
veroorzaken optrekkende kou en kunnen ook in huis vochtproblemen 
veroorzaken. Op de informatieavonden die recent door onze wijkvere-
niging zijn georganiseerd, zijn ruwweg twee oplossingen besproken. 
Het aanbrengen van een laag schelpen of kalkkorrels is de eerste mo-
gelijkheid. Schotgroep heeft inmiddels bij een fors aantal huizen in 
onze wijk een laag kalkkorrels aangebracht. De tweede oplossingsrich-
ting is het aanbrengen van vloerisolatie en voor deze oplossing heb ik 
gekozen. In mijn vorige huis was mijn vloer tijdens de bouw aan de 
onderkant voorzien van een grote isolatielaag. Mijn huidige vloer was 
tot dusverre in het geheel niet geïsoleerd. 
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Ik heb in juli van dit jaar door Braam Bouwisolatie een bodemfolie la-
ten aanbrengen en thermokussens. De kussens zorgen ervoor dat de 
warmte niet de kruipruimte in kan. De warmte blijft daar waar ik het 
hebben wil, namelijk in de kamer op de vloer. Voor meer informatie of 
een offerte over vloerisolatie kunt u kijken op de site www.Tonzon.nl.  
 

Voor zowel de kalkkorrels als voor de vloerisolatie is, met dank aan 
medewijkbewoner Paul Geluk, een korting geregeld voor de leden van 
de bewonersvereniging. Zoals de situatie nu is, ben ik heel tevreden 
met mijn investeringen. Investeringen die niet alleen een goed rende-
ment opleveren maar ook een bijdrage leveren aan het milieu door 
een lagere CO2-uitstoot. In de zomermaanden die wij nu achter de 
rug hebben, is mijn netto energieverbruik heel sterk afgenomen met 
dank aan de zon. In de maanden die nu in het verschiet liggen, ver-
wacht ik vooral minder gas te verstoken door de betere vloerisolatie. 
Jammer dat de zomer is afgelopen maar laat de herfst en de winter 
maar komen; ik ben er klaar voor. Ik houd u op de hoogte. 
 

Wim Langelaan 
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Avalex en Ryck, de Nederlandse Recycle bank, gaan in samenwerking 
met de gemeente een nieuw systeem voor afval introduceren. Het 
doel is een betere scheiding van het (rest)afval en minder zwerfafval 
te bewerkstelligen. Hierover heeft u al het nodige kunnen lezen, bij-
voorbeeld in de Telstar. Dat gaan wij in dit wijkblad niet nog eens uit-
leggen. Meer informatie kunt u overigens vinden op  
http://www.avalex.nl. 
 

Voor de bewonersvereniging is een belangrijk gegeven dat onze eigen 
papiercontainer op het parkeerterrein van Het Baken blijft staan! Hier-
door hopen wij dat onze inkomsten op een behoorlijk niveau blijven. 
Als u dus straks met uw oud papier bij het parkeerterrein komt, dan 
kunt u kiezen waar u het gaat inleveren; in het filiaal waarvan een 
deel van de inkomsten mogelijk ook naar een vereniging gaat, of in 
onze eigen papiercontainer. Kortom, keuze genoeg! 
 

U dient een pas aan te vragen, die u bij zich moet hebben als u afval 
in komt leveren bij het filiaal. Bij het aanvragen van de pas (via Inter-
net) komt de vraag langs op welke rekening(en) u het bedrag wilt 
storten. U kunt maximaal twee rekeningen specificeren. Wij zouden 
het zeer op prijs stellen als u bijvoorbeeld 50% op uw eigen reke-

ning en 50% op een rekening van een vereniging wilt storten. 
Alleen de verenigingen die nu oud papier inzamelen, komen hiervoor 
in aanmerking. Wij hopen dat u voor onze vereniging kiest. Deze in-
komsten wordt dan onder de tafeltennisvereniging, de bewonersver-
eniging en de drie scholen uit onze wijk verdeeld, zoals wij dat al ja-
ren doen. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Erik de Goede 
 

Openingstijden bij het Baken ma-vr 15:00-20:00 uur  

za 10:00-16:00 uur 

Afval loont!  
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Schoorsteenveger 
 

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met 
Schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam; 010-4843756 van 
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.00 
tot 12.00 en b.g.g.– 06-16038603. 
 

Deze firma is sinds kort werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 
2011 is € 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, ad-
ministratiekosten en voorrijkosten. Voor het tweede rookkanaal be-
taalt u € 15,00. Het moge 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 heb-
ben wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan Fa. t 
Westen. Najaarsactie voor 2011: Op alle schoorsteenkappen 10% 

korting! Als u als klant een kennis, vriend of buurman als nieuwe 

klant aanlevert, dan krijgt u € 5,00 voordeel op de werkzaamheden. 
 

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 (015-
3695358). U kunt een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Ook kunt u 
een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onderhoudscon-
tract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks 
twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verhol-
pen. Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden 
(voor € 25,50), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onder-
houd. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. De kosten zijn: 
 

 
 

 U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij 
Verbakel het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersver-
eniging! De korting is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, 
die € 7,- bedraagt.  
 

 Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenve-

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2011, 
inclusief 6% BTW 

Voor leden van de Be-

wonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 78,80 € 89,50 

Onderhoudsbeurt € 41,40 € 54,60 

Onderhoudscontracten 
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MATERIAALBEHEER 

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 kunnen altijd per tele-
foon, fax (015-3696605), E-Mail materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
Afhalen tussen 20.30 & 21.30 uur. Terugbrengen tussen 20.00 & 20.30 uur. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen WORDEN IN REKENING GEBRACHT 

 

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging   

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid  

voor het gebruik van de geleende materialen 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  

***PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

*** GELDT NIET VOOR   STRAATKORTING  

BARBECUE € 3,50  PORTOFOON 4 STUKS € 10,00  

Dr BIBBER ? RAD van AVONTUUR € 10,00  

DOELSCHOPPEN € 10,00  RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

DOELSHOPPEN KLEIN € 5,00  RAD vanAVONTUUR BOEKJE € 7,50  

ZENUWSPIRAAL € 5,00  RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

ROOKMACHINE INCL ½ L  Vloeistof € 10,00  SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 4,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00  SCHIETKAST     (automatisch) incl 1 BUKS) € 30,00  

GELUIDSINSTALLATIE ( met draadloze Mic) € 50,00  SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

GELUIDSINSTALLATIE  (met microfoon) € 25,00  SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

GOLFSPEL € 25,00  SCHOMMELBOOT € 10,00  

GROEPENKAST          (incl .100m  kabel) € 5,00  SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

KAART SPEL € 7,00  SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

KAASSPEL € 10,00  SPIEGEL SCHRIJFKAST € 5,00  

KERMISBUKSEN   (2 stuks) € 25,00  SPRINGKUSSEN € 100,00  

KERMISBUKSEN   (2 stuks) incl achterwand € 35,00  STATAFELS*** € 4,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00  STELTEN € 5,00  

KINDER RAD van AVONTUUR € 5,00  STOKKENVANSPEL € 5,00  

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 5050  SUIKERSPIN (incl 50 stokjes en suiker) € 50,00  

KOP van JUT € 50,00  SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

KRAMEN € 10,00  SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

MEGAFOON € 5,50  TREINTJE € 50,00  

ONDERUIT SPEL € 10,00  VIER op een RIJ € 10,00  

PARTYTENT Klein 3X3 m*** € 20,00  VIS SPEL € 5,00  

PARTYTENT Groot 4X10 € 75,00  DISCO VERLICHTING € 25,00  
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UITLEEN 

 BORG   BORG 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00   HOGEDRUKSLANG € 25,00  

LADDER € 25,00   GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00  

SLEGGER € 15,00   KRUIWAGEN € 15,00  

STEEKWAGEN € 15,00   TAPIJTREINIGER * € 35,00  

BEHANGAFSTOMER € 25,00   BEHANGPLAKTAFEL € 15,00  

ROLSTEIGER € 100,00   KAMERSTEGER € 25,00  

LIJMKLEMMEN € 15,00   BETONBOORMACHINE ** € 35,00  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00   PLAFONDSTEUNEN € 15,00  

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00   PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00  

OOIEVAAR € 20,00   ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT   ** BESCHADIGDE BOREN BETALEN  

*** € 2,50 SLIJTAGE     

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor het gebruik van de geleende of gehuurde materialen 

Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

Nieuw 

Op de homepage van onze gemeente (zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl) of via onze eigen website www.wijk-konigshof.nl kunt u 
rechtstreeks doorklikken naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vra-
gen, verzoeken en/of meldingen over zwerfvuil, bestrating, groen, 
speelterreinen, overlast, schades, vernielingen etc. doorgeven aan de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij urgente meldingen (er is sprake van 
direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen 
echt niet tot morgen kan wachten) kunt u bellen met de storings-
dienst, tel: 015 - 369 22 81. U kunt na de toon uw bericht inspre-
ken. Dan wordt u teruggebeld. Het is onze ervaring dat het Meldpunt 
wijkbeheer zeer goed werkt! Dus maak er a.u.b. gebruik van. 
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