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1. Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste lezer,  
 
Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2018 van de politieke vereniging 
Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp aan te bieden.  
 
Het bestuur doet verslag van de activiteiten die in dit afgelopen jaar zijn 
georganiseerd, de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en/of zijn afgerond en de 
financiële weerslag daarvan.  
 
Hiermee legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten die onder zijn 
verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden.  
Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het activiteitenverslag en de jaarrekening. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Kees Jongh 
Bestuursvoorzitter Gemeentebelangen 
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2. Terugblik op het jaar 2018 
 
2.1 Leden 
 
De vereniging is op 31 december 2018 op een ledenaantal van in totaal 22 leden 
gekomen. In het afgelopen jaar zijn er geen ereleden benoemd.  
  
2.2 Bestuur 
 
Het verenigingsbestuur is het door de algemene ledenvergadering gekozen orgaan 
dat belast is met de algemene leiding van de vereniging, het beheer van de 
verenigingsorganisatie en het uitvoeren van taken en bevoegdheden die hem zijn 
toegewezen op grond van de statuten.  
 
De samenstelling van het verenigingsbestuur bestond tot de algemene 
ledenvergadering van 12 juni 2018 uit de volgende personen: 

• Paul Slegtenhorst   Voorzitter 
• Richard van Oevelen Penningmeester 
• Carla Bok   Secretaris 
• Ina Mantjes-Schubart Algemeen bestuurslid 
• Jan van Overdam  Algemeen bestuurslid 

 
Tijdens deze algemene ledenvergadering is medegedeeld dat Paul Slegtenhorst zijn 
bestuursfunctie inmiddels heeft neergelegd. Paul is bedankt voor zijn inzet tijdens 
zijn voorzitterschap. Als nieuw bestuurslid is aangetreden: 

• Kees Jongh   
 
2.3 Kascontrolecommissie 
 
De samenstelling van de kascontrolecommissie bestond in 2018 uit de volgende 
personen: 

• Bernard Minderhoud 
• Marc van der Zon 

 
2.4 Fractie 
 
Na de gemeenteraadverkiezing van maart 2018 bestond de fractie uit de volgende 
personen: 

• Ina Mantjes-Schubart Fractievoorzitter 
• Bernard Minderhoud Gemeenteraadslid 
• Bartjan Kerklaan  Gemeenteraadslid 
• Carla Bok   Lid van buiten de raad 
• Kees Jongh   Fractiemedewerker 

 
Op maandagmiddag 18 juni 2018 bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer 
gewaardeerde fractielid Bartjan Kerklaan was overleden. Hij was al enige tijd ernstig 
ziek. In de raadsvergadering van 28 juni is hij op eervolle wijze herdacht tijdens de 
laatste raadsvergadering voor het zomerreces.  
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Bianca van Petegem is Bartjan als raadslid opgevolgd en zij maakt sinds 28 juni 2018 
deel uit van de fractie.  
 
2.5 Het politieke jaar 2018 voor de fractie in vogelvlucht 
 
De maanden januari, februari en maart 2018 laten zich kenschetsen door de 
voorbereidingen op de verkiezingen van 20 maart 2018. Ondanks een uitstekende 
campagne behaalde Gemeentebelangen niet meer dan 3 zetels in de raad.  
 
Voor de politieke punten, wordt gemakshalve verwezen naar de website www.gbpn.nl 
 
Vanaf maart 2018 verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief met de bespreking van 
de politieke punten van de betreffende maand. Kortheidshalve zijn deze 
nieuwsbrieven als bijlagen bij dit jaarverslag gevoegd.  
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3. Gemeentebelangen in 2018 
 
3.1 Algemene visie  
 
Gemeentebelangen staat dicht bij de burgers door gebruik te maken van persoonlijke 
contacten en moderne (sociale) media. We onderhouden een mooie informatieve 
website en maken gebruik van Twitter en Facebook.  
We hebben telefonisch en mailcontact met de inwoners en we gaan op verzoek ook 
op locatie in de gemeente om situaties zelf te kunnen zien en persoonlijk te kunnen 
bespreken met de inwoners.  
Daardoor is Gemeentebelangen goed op de hoogte van wat er leeft in onze gemeente 
en kunnen wij in de gemeenteraad de belangen van onze achterban adequaat 
behartigen. Tijdens fractievergaderingen komen regelmatig vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties of inwoners met vragen en inbreng. 
Gemeentebelangen is en blijft een laagdrempelige lokale politieke partij.  
 
Elke maand komt er een mooie nieuwsbrief uit die naar alle leden gaat en naar alle 
inwoners die daar prijs op stellen. Het aantal breidt zich steeds verder uit.  
 
Uiteraard is er altijd ruimte voor verbeteringen en zo zal verder gewerkt worden aan 
bijvoorbeeld een nog actievere communicatie tussen fractie en leden.  
 
3.2 Bestuur 
 
Het bestuur zal de mogelijkheden verkennen om meer (leden)activiteiten te 
organiseren. Vooralsnog is de website en de social media de grootste bron van 
digitale communicatie. Tot slot is het werven van nieuwe leden voor het bestuur één 
van de grootste speerpunten. 
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4. Jaarrekening  
 
4.1  Kasstroomoverzicht 
 
Kasstroomoverzicht 

   
    Ontvangsten 2018 

   Afdrachten 
 

 €         1.463,78  
 Contributies 2017 

 
 €            385,00  

 Bijdrage (oud-)LPN bij verkiezingen 
 

 €            717,84  
 Rente 

 
 €               1,12  

 Voldoening vordering op fractie i.v.m. bankkosten  €            141,90  
 

    Totale ontvangsten: 
  

 €           2.709,64  

    Uitgaven 2018 
   Kerst- en nieuwjaarsborrel 
 

 €            116,80  
 Bankkosten  

 
 €            155,33  

 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 

 €         7.124,26  
 Bestuurskosten 

 
 €            112,95  

 
    Totale uitgaven: 

  
 €           7.509,34  

    Saldo ontvangsten - /- uitgaven 2018 
 

 €        - 4.799,70  

    Liquide middelen per 01-01-2018 
  

 €            5.157,61  

    Liquide middelen per 31-12-2018 
  

 €              357,91  
 
 
 
 
4.2  Balans en winst- en verliesrekening 
 
Balans per 31-12-2018 

  
   Liquide middelen  €                  357,91  

 
   
 

 €                357,91  
 

   Verenigingsvermogen  €                  357,91  
 

   
 

 €                357,91  
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Winst en verliesrekening 2018 

   Opbrengsten:  €              2.709,64  1) 
Kosten:  €              7.509,34  

 
   Resultaat 2018  €         -4.799,70  

 
   1) Inkomsten 

  Afdrachten fractie en wethouder  €               1.463,78  
 Contributies leden  €                 385,00  
 Bijdrage (oud-)LPN bij verkiezingen   €                  717,84  
 Rente  €                       1,12  
 Voldoening vordering op fractie  €                  141,90  
 

   Totale inkomsten  €           2.709,64  
  

 
 
4.3  Toelichting 
De inkomsten worden voor het belangrijkste deel gevormd door de vrijwillige 
bijdragen van de fractieleden. Daarnaast ontvangt de vereniging jaarlijks van de 
leden contributies. In 2018 zijn de inkomsten van Gemeentebelangen substantieel 
afgenomen ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk door de nieuwe 
zetelverdeling van de gemeenteraad naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In deze nieuwe samenstelling heeft 
Gemeentebelangen 3 in plaats van 7 zetels. Daarnaast heeft Gemeentebelangen, 
anders dan in andere jaren, op dit moment ook geen wethouder waar een vrijwillige 
bijdrage van wordt ontvangen. Dit maakt dat de vereniging dit boekjaar in totaal  
€ 2.709,64 aan ontvangsten heeft.  
 
De uitgaven in 2018 zijn in vergelijking met de uitgaven in 2017 hoger: in totaal werd 
in 2018 € 7.509,34 uitgegeven. Deze uitgaven bestonden voornamelijk uit de kosten 
die gemaakt zijn ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In 
totaal ging het daarvoor in 2018 om een bedrag van € 7.124,26.  
 
Alles tezamen heeft Gemeentebelangen in dit verkiezingsjaar een negatief saldo van 
€ 4.799,70, waardoor de kaspositie aan het eind van 2018 € 357,91 bedraagt.  
 
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd en geeft hier een 
toelichting op tijdens de algemene ledenvergadering.  
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X
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Alg emeen  b estu u rslid



Nieuwsbrief 
     

De grootste lokale partij van Pijnacker-Nootdorp 
           

  

   

 

      

Een deel van de twintig kandidaten voor de 
kieslijst van Gemeentebelangen! 

  

     

Agenda 
     

Spreekuur fractie Gemeentebelangen: 
Woensdag 31 januari 
17:00 - 18:00 uur 
Bibliotheek Oostland 
Julianalaan 47 te Pijnacker 
 
Fractievergadering: 
Iedere maandagavond 
20.00 uur  
Het bestuurscentrum te Pijnacker 
  

     

    

 
Participatie 
Omgevingsdienst 
Haaglanden 
     

In de raadscyclus van januari werd ook 
het Rekenkameronderzoek inzake de 
participatie van de Omgevingsdienst 
Haaglanden (ODH) besproken. In 
opdracht van de rekenkamercommissie 
Pijnacker-Nootdorp is het onderzoek 
door een extern bureau uitgevoerd. De 
ODH is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de wettelijke 
milieutaken voor enkele gemeenten in de 
omgeving. De raad heeft al in 2012 
besloten het college toestemming te 
geven voor het aangaan van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) ODH. 
Het besluit is ingegeven door de wens 
dat door bundeling van taken op het 
gebied van de milieuvergunningverlening 
en -handhaving van de aangesloten 

Wijziging 
gemeenschappelijke 
regeling Avalex 
     

 

 

 
 
 
 
 
 

 
In de raadsvergaderingen van januari 
2018 is de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Avalex aan 
de orde geweest. Op donderdag 25 
januari 2018 was de besluitvormende 
raadsvergadering. 
In het collegevoorstel werd de raad om 
toestemming gevraagd de gewijzigde tekst 
voor de collegeregeling 
Gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vast te 

 



gemeenten en de provincie Zuid-
Holland in de ODH, zou moeten leiden 
tot een hogere kwaliteit van de 
milieuvergunningverlening en -
handhaving tegen lagere kosten: sneller, 
beter, goedkoper. In het onderzoek van 
de rekenkamercommissie stond dan ook 
centraal of de doelstelling is gehaald. Het 
bleek dat dat grotendeels het geval is. 
Een deel van de ondervraagde 
ondernemers was positief over de 
uitvoering van de ODH, en ander deel 
was juist negatief en ervoer een strenge, 
formele aanpak ten opzichte van de 
vroegere informelere aanpak door de 
gemeente. Gemeentebelangen 
constateerde dat niet alle aanbevelingen 
duidelijk waren. Hiertoe heeft GBPN het 
initiatief genomen voor een amendement 
dat door de raad is aangenomen. Lees 
verder om te lezen wat wij met het 
amendement willen bereiken. 
  
  

   

   

     

 

stellen en te besluiten tot uittreding van de 
gemeenteraad als deelnemer van de 
Gemeenschappelijke regeling. 
Het college is van mening dat, nu er al 
langere tijd wordt samengewerkt met de 
gemeenten Delft, Leidschendam-
Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en 
Wassenaar op het gebied van de 
afvalinzameling, het voorgenomen besluit 
tot wijziging van de GR Avalex niet in strijd 
is met het algemeen belang. 
Het is de bedoeling dat de GR na de 
voorgestelde reparatie weer voldoet aan 
de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) en er sprake is van een heldere 
scheiding van rollen tussen colleges en 
raden. Door deze wijziging komt er een 
duidelijke scheiding tussen opdrachtgever- 
en eigenaarschap. De verwachting van het 
college is dat de ‘bestuurlijke drukte’ door 
de omzetting in een 
bedrijfsvoeringsorganisatie, afneemt. Door 
te klikken op onderstaande knop kunt u 
lezen wat ons standpunt is. 

   

   

      

 

  

 
Beleidsnota Toezicht 
en Handhaving 
     

 

 

Tijdens de 
behandeling van de 
Beleidsnota 
Toezicht en 
Handhaving 2018-

2022 in de raad in januari heeft ons 
raadslid Kees Jongh namens de fractie 
van Gemeentebelangen de volgende 
onderwerpen aan de orde gesteld. Uit 
informatie is gebleken dat de brandweer 
60% van de scholen in onze gemeente 

Januari 2018 in het 
teken van veiligheid 
     

In januari 2018 werd in de gemeenteraad 
gesproken over het Integraal 
Veiligheidsplan 2018-2022 en over de 
beleidsnota Toezicht en Handhaving 
2018-2022.  Op beide onderdelen voerde 
ons raadslid Kees Jongh het woord als 
portefeuillehouder Veiligheid binnen de 
fractie van Gemeentebelangen. Wij 
hebben het college en de ambtenaren 
gecomplimenteerd met de inhoud van het 

 

Lees verder  
Lees verder  



 

heeft gecontroleerd op brandveiligheid. 
Onze fractie heeft aangedrongen op een 
100% controle. Daarnaast hebben wij 
aan de gemeente meer toezicht 
gevraagd op het dumpen van afvul en 
gevraagd en of er op dit gebied al eens 
tijdelijk cameratoezicht was overwogen. 
Daarnaast heeft onze fractie vragen 
gesteld aan het college over de 
handhaving op bedrijventerrein De 
Boezem. In een artikel in De Telstar werd 
ingegaan op de brandveiligheid en het 
feit dat de instanties zoals gemeente, 
politie, brandweer, Keurmerk Veilig 
Ondernemen en de bedrijvenvereniging 
De Boezem met de handen in het haar 
zouden zitten om de onhoudbare en 
onverkwikkelijke situaties aan te pakken. 
Handhaving zou volgens het artikel niet 
plaatsvinden of tekort schieten. 
Benieuwd naar de reactie van de 
gemeente op deze onderwerpen en wat 
de gestelde vragen zijn? Lees dan 
verder! 

   

   

     

integraal veiligheidsplan. Uiteraard hadden 
we een aantal vragen. Om te beginnen 
vinden wij dat er meer voorlichting moet 
worden gegeven aan de inwoners over het 
PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen). Als 
mensen hun woning beveiligen volgens de 
eisen van het PKVW komen zij in 
aanmerking voor het certificaat Veilige 
Woning, dat tien jaar geldig is. Daarnaast 
blijkt dat wij twee wijkagenten te weinig 
hebben volgens de Politiewet. Tevens 
hebben wij in het kader van ondermijning 
gevraagd of het college voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen een 
Verklaring Omtrent het Gedrag ( VOG) wil 
vragen voor de tien eerste kandidaten op 
de kieslijsten van de politieke partijen. Tot 
slot hebben wij meer aandacht gevraagd 
voor cybercrime en aangegeven dat de 
gemeente hier in voorlichtende zin een 
taak in had. Hoe werd er in de 
gemeenteraad gereageerd op deze 
onderwerpen? Dat leest u op onze 
website. 
  

   

   

      

 

  

 
Ontwikkeling 
Rabobank-locatie, de 
feiten op een rij 
  

   

Gemeentebelangen is niet verbaasd dat 
de omwonenden het actiecomité “4-Hoog 
Nee!” hebben opgericht naar aanleiding 
van de besluitvorming in september 
2017. Het begon eind 2015 met het 
opstellen en ter inspraak leggen van een 
nota visieverkenning voor het 
centrumgebied van Pijnacker, waarin de 

Opnieuw vragen 
gesteld over 
Participatiewet 
  

   

In verband met de vragen die er leefden 
met betrekking tot het handhavingsbeleid 
Participatiewet (voorheen Wet werk en 
bijstand (WWB), in relatie tot de casus die 
heeft geleid tot het aftreden van 
wethouder Bernard Minderhoud, heeft de 
fractie van Gemeentebelangen de nodige 
schriftelijke vragen gesteld. De 

 

Lees verder  Lees verder  



uitgangspunten voor het nieuwe 
bestemmingsplan door het college uiteen 
werden gezet. Ondanks de inspraak van 
omwonenden heeft het college 
voorgesteld ten hoogste drie bouwlagen 
mogelijk te maken op de Rabobank-
locatie. In reactie daarop heeft 
Gemeentebelangen het initiatief 
genomen voor het amendement 
waarmee de uitgangspunten werden 
aangepast en werd bepaald dat een 
derde bouwlaag als uitgangspunt werd 
geschrapt. Het amendement werd op 29 
september 2016 in meerderheid 
aangenomen. Alleen D’66, CDA en CU-
SGP stemden tegen. In maart 2017 zijn 
enkele grofmazige ontwikkelvarianten 
aan de raad voorgelegd in een 
presentatie, niet ter besluitvorming. Het 
college heeft gemeend slechts 1 variant 
nader uit te moeten werken en voor te 
leggen aan de inwoners. Daartegen heeft 
de raad geen bedenkingen gemaakt, 
want het ging slechts om een verkenning. 
Daarmee was de raad dus niet akkoord 
met variant 1a. In dit plan werd 
voorgesteld tot 5 bouwlagen te komen. 
Hoe het verder ging leest u op onze 
website. Klik voor het vervolg op de 
onderstaande knop. 
  

   

   

     

beantwoording daarvan heeft volgens 
onze fractie geleid tot een steekspel van 
woorden van de zijde van het college dat 
geen antwoord op de vragen geeft, maar 
juist meer vragen oproept. De antwoorden 
op schriftelijke vragen en de verklaring van 
het college in de beeldvormende 
vergadering van 11 januari jl. zijn niet in 
lijn met de gewenste openheid. Er wordt 
door het college aangevoerd dat de 
schriftelijke vragen niet kunnen worden 
beantwoord omdat er sprake is van 
‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Weten 
waarom Gemeentebelangen van oordeel 
is dat het college de gevraagde 
inlichtingen moet verschaffen? Lees dan 
verder via onderstaande knop. Mede 
gezien de grote tekorten op het 
bijstandsbudget is het van belang dat een 
goede handhaving plaatsvindt, dat 
onterecht verkregen bedragen worden 
teruggevorderd en uitkeringen kunnen 
worden beëindigd, ook om het draagvlak 
van uitkeringen te behouden. In het kader 
van onze controlerende taak als onderdeel 
van de Raad willen we antwoord op 
de gestelde vragen en de bijbehorende 
gevraagde informatie ontvangen. Lees 
verder voor een overzicht van 
de ingediende vragen! 
  

   

   

      

 

  

Een avond over seksuele intimidatie in de sport 
  

   

 

 

Op 17 januari was de nieuwjaarsreceptie van de sport in de 
nieuwe kantine van RKDEO. U weet wel, de kantine die met 
oudjaar 2016/2017 in vlammen was opgegaan. En nu dus 
compleet vernieuwd, opnieuw dankzij de vele vrijwilligers, die 
ons verenigingsleven kent. De vorige keer dat we deze 
kantine bezochten was alweer 3 jaar geleden. Daarna heeft 
Gemeentebelangen een rondje gedaan bij de andere kleinere 

Lees verder  Lees verder  



 

verenigingen in Pijnacker en Nootdorp. Zoals de turnvereniging en de badmintonvereniging in 
de Jan Janssenhal, vlak ernaast. 
Meestal als wij namens Gemeentebelangen de avonden van de sportraad of andere 
festiviteiten bezoeken, is er een handjevol raadsleden aanwezig. Zo niet vandaag. Vergeleken 
met vorig jaar waren er meer verenigingen en zeker meer raadsleden aanwezig. Kwam dit door 
het interessante thema van de avond: seksuele intimidatie in de sport, met als gastspreker oud 
minister Klaas de Vries, of door de aankomende verkiezingen? Wie zal het zeggen? 
Dan het thema. De cijfers waren schokkend: veel meer kinderen hebben te maken met 
seksuele intimidatie dan oorspronkelijk werd gedacht. Dit verschilde van seksuele opmerkingen 
tot daadwerkelijke verkrachtingen. Door een groep, mede sporters, trainers maar ook 
gewoon passanten of andere vrijwilligers. Sportverenigingen worden opgeroepen om het 
onderwerp vooral bespreekbaar te maken. Voor Pijnacker-Nootdorp zou het immers om 
ongeveer 1 op de 10 sporters gaan. En als het aantal meldingen toeneemt, kunnen misstanden 
eerder worden aangepakt. Ook simpele regels zoals sporters nooit een op een met iemand in 
de auto te laten gaan, kunnen al veel verschil maken. En hoe meer iets leeft bij een vereniging, 
hoe minder het ook voor zal komen. 
De borrel na de presentatie was een mooi moment om eens verder te praten over dit 
onderwerp en over andere onderwerpen die leven bij de sportverenigingen. Zoals het 
voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, bijvoorbeeld door ze in beweging te laten komen. Dat 
is het werk van de beweegcoach die de gemeente heeft. Een jonge enthousiaste dame vertelde 
ons over haar werk. Eindelijk een beeld gekregen bij wat zo iemand nu doet. Of het inzetten van 
sport voor het verbeteren van de leerprestaties. Via boogschieten verbetert bijvoorbeeld de 
motoriek en coördinatie van kinderen. 
En dan tot slot: goed om te horen van de badminton- en turnvereniging uit Nootdorp dat de 
Jan Janssenhal eindelijk opgeknapt wordt. Het rondje van Gemeentebelangen langs de 
verenigingen, vorig jaar, was zeker niet voor niets. Sport is en blijft de verbindende schakel naar 
andere thema’s binnen onze gemeente. Gemeentebelangen zal zich hiervoor blijven inzetten. 
 
Bianca van Petegem 
(ook Bernard Minderhoud en Jan van Overdam waren namens onze fractie aanwezig) 

   

Contact 
Postbus 30 

2640 AA Pijnacker 
info@gbpn.nl 

  

     

Doe mee! 
Als vrijwilliger 

Als lid 
Als donateur 
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Website  

    

   



Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt 

u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede 

ontvangst voegt u nieuwsbrief@gbpn.nl toe aan uw adresboek. 

 

 

 

   

 



Nieuwsbrief 
     

De grootste lokale partij van Pijnacker-Nootdorp 
           

  

   

 

   

   

Stem lijst 4: Gemeentebelangen 
Pijnacker-Nootdorp! 

  

     

Agenda 
     

Spreekuur fractie Gemeentebelangen: 
woensdag 28 februari 
17:00 - 18:00 uur 
Winkelcentrum Emerald te Delfgauw 
 
Gemeenteraadsverkiezingen: 
woensdag 21 maart 
 
Wij hebben uiteraard een uitgebreid 
verkiezingsprogramma opgesteld en 
uitgeschreven. We laten hierin duidelijk 
onze speerpunten naar voren komen 
zodat u een beeld krijgt van onze visie. 
Benieuwd naar onze speerpunten of 
het volledige programma? Klik hier om 
naar onze website te gaan.  
  

         

 
Ontwerp-
bestemmingsplan 
Pijnacker Centrum 
     

Eindelijk stond afgelopen maand het lang 
verwachte ontwerp bestemmingsplan 
Centrum Pijnacker op de agenda. Het 
begon eind 2015 met het opstellen en ter 
inspraak leggen van een nota 
visieverkenning voor het centrumgebied 
van Pijnacker, waarin de uitgangspunten 
voor het nieuwe bestemmingsplan door 
het college uiteen werden gezet. 
Gemeentebelangen kan zich goed 
vinden in de argumenten dat met het 
bebouwen van de Rabobanklocatie het 
Raadhuisplein mooier en levendiger 

Warmteplan voor 
Keijzershof en 
Tuindershof 
     

Het Warmteplan is een uitwerking van het 
doel om de laatste fase van Keijzershof 
(Park van Buijsen) en Tuindershof zonder 
gasaansluiting te ontwikkelen. e.e.a. 
in lijn met de ambities van onze gemeente 
in het kader van energie- en 
milieuprestaties. 
Er zijn wat de fractie van 
Gemeentebelangen betreft nog enkele 
losse eindjes. In de beeldvormende 
vergadering van 1 februari jl. heeft de 
wethouder aangegeven dat in de 
aanloopfase naar het warmteplan de 

 



moet worden, maar niet in de uitwerking! 
In de raadsvergadering van 22 februari jl. 
is het ontwerpbestemmingsplan Centrum 
Pijnacker vastgesteld en vrijgegeven 
voor inspraak. Alleen 
Gemeentebelangen en Trots hebben 
tegen het vaststellen en vrijgeven voor 
inspraak gestemd. Lees hier uitgebreid 
verder over onze visie en klik op de 
button om de verklaring te lezen die 
Gemeentebelangen voor de stemming 
heeft uitgesproken. 
  

   

   

   

   

     

nodige vragen zijn gesteld inzake 
eventuele risico’s die kleven aan de 
realisatie van dit project en daarin een 
aantal belangrijke keuzes zijn gemaakt om 
het geheel tot een goed einde te kunnen 
brengen. We hebben als fractie gevraagd 
om inzage in deze documenten ten 
behoeve van het verder te volgen proces. 
In dat kader merken wij op dat de 
wethouder heeft aangegeven dat ondanks 
de problematiek bij Ammerlaan, de 
Viergang nog steeds wordt voorzien van 
warmte. Dat gebeurt volgens onze 
informatie nu niet via het warmtenet maar 
via een gasaansluiting. De vraag die onze 
fractie bezig houdt is, hoe het college 
mogelijke problemen bij de levering van 
aardwarmte denkt op te kunnen gaan 
vangen als er alleen een warmtenet is 
voorzien bij de te plegen nieuwbouw in 
Keijzershof en Tuindershof. 
Onze fractie kijkt uit naar het 
aanbestedingsresultaat van de in 
procedure gebrachte concessieaanvraag 
voor warmtelevering. Het concept 
Warmteplan kan wat onze fractie betreft 
worden vrij gegeven voor inspraak. 
  

      

 

  

 
Raadslid Thuring 
door Raad van State in 
het gelijk gesteld 
     

Raadslid John Thuring en de fractie van 
GBPN  zijn enorm blij met de uitspraak 
van de Raad van State op 21 februari jl. 
dat John Thuring wel ingezetene is van 
de gemeente. De Raad van State heeft 
het besluit van de gemeenteraad 
vernietigd omdat zij tot de slotsom is 
gekomen dat de gemeenteraad zich ten 
onrechte op het standpunt heeft gesteld 

Nota Uitnodigende 
Ruimtelijke Ordening 
  

   

Tijdens de raadscyclus van februari lag 
ook de nota Uitnodigende Ruimtelijke 
Ordening en Standaardregels Ruimtelijke 
Ordening voor. Onze fractie vroeg zich af 
of we als gemeente niet teveel op de 
muziek vooruit lopen. De uitwerking van de 
Omgevingswet is nog niet bekend en geeft 
op dit moment nog veel onzekerheden. 
We vinden het goed om als gemeente een 
proactieve houding te hebben om te 

 

Lees verder  



dat John Thuring niet voldoet aan de 
vereisten van het raadslidmaatschap, 
namelijk wonen binnen de gemeente 
waar je raadslid bent. John Thuring en 
de andere leden van de fractie zijn van 
mening dat het recht heeft gezegevierd 
en zij betreuren de negatieve en 
onterechte actie die door de 
burgemeester in gang is gezet naar 
aanleiding van een verklaring van Ilona 
Jense, fractievoorzitter van de VVD en 
Geurt Visser, die nu onder andere 
lijsttrekker is voor LPN in onze 
gemeente. Gemeentebelangen heeft 
zich verbaasd dat tijdens de besloten 
raadsvergadering van 26 oktober 2017 
alle politieke partijen, behalve 
Gemeentebelangen zelf, de 
burgemeester steunden ondanks het 
gebrek aan bewijs. 
John Thuring maakt nu zijn periode als 
raadslid netjes af en neemt op 28 maart 
2018 met opgeheven hoofd afscheid van 
de raad! Het is hem van harte 
gegund! Aangezien bij aanvang van de 
raadsvergadering van 22 februari jl. de 
burgemeester slechts een zeer 
summiere verklaring gaf over de 
uitspraak van de Raad van State, heeft 
onze fractievoorzitter het woord 
gevraagd voor een verklaring namens 
Gemeentebelangen welke te lezen is via 
onderstaande knop. 
  

   

   

     

voorkomen dat we te laat zijn aangesloten, 
maar we hebben op dit moment nog 
genoeg tijd om bij te stellen. Hierbij denkt 
de fractie van Gemeentebelangen vooral 
aan de waarborgen voor u als inwoners. 
Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner 
voldoende tijd heeft om kennis te kunnen 
nemen van de nieuwe initiatieven en 
om daar tijdig op te kunnen reageren. In 
de nieuwe situatie is de periode om 
zienswijzen in te dienen over bouwplannen 
en initiatieven 2 weken. Maar sinds kort 
publiceert de gemeente niet meer in het 
weekblad De Telstar maar alleen online, 
ondanks de oproep van 
Gemeentebelangen dit wel te blijven doen 
voor de inwoners die niet of minder digitaal 
vaardig zijn. Het is dus lastiger voor 
inwoners geworden om erachter te komen 
of er voor hen relevante informatie is. 
Natuurlijk kunt u zich abonneren op de e-
mailservice maar niet iedereen is 
dus digitaal vaardig. Gemeentebelangen 
blijft daarom pleiten voor het publiceren 
van relevante informatie in de Telstar. 
Tevens hebben wij ook onze opmerkingen 
over de e-mailservice. Welke dat zijn leest 
u op onze website.  
  

   

   

   

   

      

 

  

Lees verder  

Lees verder  



 
Financiering 
aardwarmteproductie 
en -net Ammerlaan 
  

   

Gemeentebelangen is een voorstander 
van aardwarmte, ondanks de risico’s die 
er nog aan vast zitten. Als gemeente 
Pijnacker-Nootdorp kunnen wij ons 
profileren met dit mooie staaltje 
innovatie. Wij juichen daarom de 
initiatieven van onze tuinders tot het 
opwekken van aardwarmte ten zeerste 
toe. We zijn trots op deze ondernemers 
die hun nek uitsteken en kapitaal steken 
in deze nieuwe ontwikkeling. Ze staan 
daar regionaal en zelfs landelijk om 
bekend! Er wordt nu door Ammerlaan 
aan de gemeente een lening van 5 
miljoen euro gevraagd. Wat er tegenover 
staat was ons niet duidelijk. Wij mogen 
als mede-financierder niets bepalen, 
zoals wie krijgt de warmte en tegen 
welke prijs. Het college zegt dat de 
energievoorziening van woningen in het 
geding komt als de gemeente het bedrag 
niet leent en Rabobank wil alleen mede 
financieren als de gemeente ook mee 
financiert. Dat stelt Gemeentebelangen 
voor een duivels dilemma, want we zijn 
geen bank, maar we willen onze 
ondernemers die hun nek uitsteken ook 
niet laten vallen. Aangezien onze 
fractie in het voorliggende stuk de visie 
van het college op de (regie)rol van de 
gemeente bij de energietransitie 
mist, heeft onze fractie tijdens de 
vergadering van 8 februari bij monde van 
raadslid Bianca van Petegem nog een 
aantal vragen gesteld om tot een 
gewogen oordeel te kunnen komen. Lees 
verder voor de vragen en welke 
beantwoording daar aan werd gegeven! 
  

   

Motie van GBPN regie 
en visie op 
warmtelevering 
  

   

De fractie van Gemeentebelangen gaf 
zoals hiernaast vermeld in de 
oordeelsvormende vergadering aan voor 
een dilemma te staan. Aan de ene kant 
ondersteunen wij onze tuinders bij hun 
initiatieven en zeker die op het gebied van 
aardwarmte. Maar aan de andere kant 
willen wij graag dat we als gemeente niet 
sturen op incidenten maar juist de regie 
pakken. De energietransitie is te belangrijk 
om alleen aan de markt over te laten. Er 
zullen meer situaties zijn waarbij tuinders 
onze steun nodig hebben en ook zijn er 
mogelijkheden voor meer 
aardwarmteputten. Wij willen ook kunnen 
sturen op de prijs die de toekomstige 
gebruikers moeten betalen voor hun 
warmte, temeer omdat zij in de toekomst 
geen keuze zullen hebben als de 
gemeente wijken aardgasloos gaat 
bouwen of aan gaat passen. 
Gemeentebelangen wil voorkomen dat 
warmtenetten alleen maar in private 
handen zijn. Met het risico op hoge prijzen 
voor de gebruikers. Daarom willen wij dat 
het college hierbij een sterke rol pakt en 
gaat sturen. Op donderdag 22 februari jl. 
hebben wij een motie ingediend waarmee 
wij het college vragen om een visie op te 
stellen over de realisatie van een 
warmtenetwerk, het ontwikkelen van 
andere warmtebronnen, hoe om te gaan 
met de te hanteren prijzen, over de rol van 
de gemeente en deze visie aan de raad 
voor te leggen. De motie is niet in 
stemming gebracht, omdat door de 
wethouder is toegezegd een 
intentieverklaring naar de raad toe te 

 



   

     

sturen met de vermelde punten. 
 
  
  

      

 

  

Vragen inzake Verzamelplan 2017-2018 
  

   

Naar aanleiding van de hoorzitting op 15 januari 2018 en de inspraak van de verschillende 
insprekers inzake de plannen met betrekking tot Monnikenweg 15 te Pijnacker heeft onze fractie 
op 6 februari na een bezoek ter plaatse, onder meer de volgende vragen ingediend bij het 
college.  
1. Klopt het dat op 16-9-2013, toen door de familie Kouwenhoven een kavel is gekozen, 
namens de gemeente is gezegd: dat de plas en het eiland intact zouden blijven; dat er alleen 
woningen aan de andere kant van de Monnikenweg zouden komen; dat op de Monnikenweg 15 
op de plek van de oude woning een nieuwe woning zou worden gebouwd? 
2. Was de gemeente op dat moment al op de hoogte van de plannen om een deel van de plas 
te dempen en een grondruil met Monnikenweg 15 toe te gaan staan? 
3. Zo nee, wanneer was dat wel bij de gemeente bekend? 
4. Zo ja, waarom is dat op 16-9-2013 niet met de gegadigden gedeeld? 
5. Waarom kregen de bewoners van de Holenduiflande pas in november 2015 via anderen dan 
de gemeente te horen dat er sprake zou zijn van een eventuele demping van een deel van de 
plas, omdat er een fietspad zou komen? 
 
Lees de overige vragen op onze website. De beantwoording van de vragen door het college 
kunt u hier lezen.  
  

   

   

   

  

   

Contact 
Postbus 30 

2640 AA Pijnacker 
info@gbpn.nl 

  

     

Doe mee! 
Als vrijwilliger 

Als lid 
Als donateur 
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Agenda 
Raadsvergaderingen mei 2018: 
15 mei beeldvormend 
17 mei oordeelsvormend 
24 mei oordeelsvormend 
31 mei besluitvormend 
Fractievergaderingen: 
14, 21 en 28 mei 
Spreekuur 
Onze maandelijkse spreekuren 
gaan vanaf mei 2018 weer van start. 
Nadere informatie hierover volgt! 
  

         

Bedankt 
Beste kandidaten, 
Na een intensieve tijd van samenwerken 
breken er weer rustiger tijden aan. Mede 
namens Bernard wil ik jullie allen enorm 
bedanken voor jullie inzet en grote 
betrokkenheid! 
We zijn helaas tov 2014 toch één zetel 
kwijtgeraakt, maar dat is nu eenmaal 
politiek. Je krijgt niet altijd wat je denkt te 
verdienen;-) Dankzij jullie inzet hebben we 
toch maar mooi weer drie zetels kunnen 
bemachtigen! We zijn niet de enige partij die 
een zetel heeft verloren, ook D66 en 
CU/SGP hebben een zetel moeten 
inleveren. 
Bernard, Bartjan en ik hebben een 
voorkeurszetel behaald. Bernard, Bartjan en 
ik hebben die inmiddels geaccepteerd  Carla 
blijft als lid van buiten de raad, lid van de 
fractie, evenals Kees die als 
fractiemedewerker de communicatie in 
brede zin invulling zal gaan geven. In 
overleg met de nieuwe fractie is besloten dat 

Denktank 
Wij willen de leden die niet in de raad zijn 
gekozen betrokken houden bij het 
raadswerk en de fractie. Daarom denken wij 
er over om een steunfractie op te richten om 
de fractie te ondersteunen en van advies te 
dienen. Wij denken aan een 
tweemaandelijkse bijeenkomst. 
Nadere berichtgeving volgt. 
  

   

  

   

Samenstelling fractie 
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag 
voor de gemeenteraad is 
Gemeentebelangen als volgt samengesteld: 
De fractie bestaat uit drie raadsleden, Ina 
Mantjes, Bernard Minderhoud en Bartjan 
Kerklaan. Lid van buiten de raad is Carla 
Bok en fractiemedewerker is Kees Jongh, 
die verantwoordelijk is voor de 
communicatie.  
  

   



ik voorlopig als fractievoorzitter blijf 
fungeren. 
Op 28 maart werd afscheid genomen van de 
'oude' raadsleden en werden de nieuwe 
raadsleden op 29 maart geïnstalleerd en 
gaan we weer aan de slag! In verband met 
zijn verblijf in het buitenland werd Bernard 
op 19 april geïnstalleerd, tegelijk met ons 
buitenraadslid Carla Bok. 
We hopen dat jullie betrokken willen blijven 
bij onze lokale politieke partij en dat we 
zonodig een beroep mogen doen op jullie 
expertise. Jullie zijn ook van harte 
uitgenodigd om wanneer er zaken spelen de 
fractie bij te komen wonen en deel te nemen 
aan de discussies. Jullie zijn onze ogen en 
oren in onze gemeente dus krijgen jullie 
signalen of hebben jullie zelf punten om te 
bespreken, aarzel niet om ons te informeren. 
Reuze bedankt en tot ziens! We houden 
heel graag contact en we kijken uit naar 
jullie inbreng de komende jaren! 
Hartelijke groet, Ina 
W. Mantjes-Schubart 
fractievoorzitter Gemeentebelangen 
  
  
  

     

Judith bedankt! 
De fractie wil Judith Junggeburt hartelijk 
danken voor haar werkzaamheden voor de 
fractie! Ze heeft de afgelopen jaren de 
maandelijkse nieuwsbrief opgesteld en 
facebook up to dat gehouden! In verband 
met haar drukke werkzaamheden, 
aanvullende studies en verhuizing naar 
Rijswijk heeft zij besloten dat het na de 
verkiezingen een mooi moment was om 
afscheid te nemen. Haar taak is 
overgenomen door Kees Jongh. 
  

   

Andere fractiekamer 
Na de verkiezingen hebben enkele partijen 
een andere fractiekamer gekregen, 
waaronder Gemeentebelangen. De fractie 
vergadert nu wekelijks op maandag in kamer 
BO.19 in het Bestuurscentrum in Pijnacker. 
Leuk weetje: Het is de voormalige 
fractiekamer van EA en daarvoor van GB! 
  

     

    

Vragen biomassacentrale 
Op 4 april 2018 heeft fractievoorzitter Ina Mantjes namens Gemeentebelangen vragen gesteld 
aan het College van B&W over de vestiging van een biomassacentrale bij Ackerswoude en 
Klapwijk in Pijnacker. 
Er werden 18 vragen gesteld met als eerste vraag wat de overwegingen waren van het college 
om op 1 maart 2018 een vergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor 
een houtstookoven aan de Molenlaan 22 te Pijnacker. Wij spraken onze verwondering uit 
waarom het college het niet nodig vond om een dergelijke ingrijpende vergunningverlening niet 
aan de raad voor te leggen. Het geeft terecht veel onrust onder de inwoners. 
Gemeentebelangen heeft gevraagd het onderwerp op de agenda van de raad te zetten. Wij 
maken ons zorgen om de uitstoot van fijnstof, roet en stankoverlast in de omgeving. 
Omwonenden, het NMP en het Milieuplatform  zijn niet geïnformeerd en betrokken bij 
de plannen. Het mag duidelijk zijn: voor wat betreft Gemeentebelangen komt deze 
biomassacentrale er niet. Wordt vervolgd! 
  
  

   



 
(In)formatie 
Onlangs heeft informateur Piet Melzer ( 
VVD) zijn rapport aangeboden aan de 
raad. In zijn voorstellen gaat hij in op de 
vorming van een college dat in ieder 
geval gaat bestaan uit een wethouder 
voor de VVD, Eerlijk Alternatief en het 
CDA als grootste partijen. Formateur 
Ronald Vuijk ( VVD) heeft de formatie 
geleid en zijn rapport ingediend. 
  

     

College bekend! 
Afgelopen zaterdag is het college bekend 
geworden. Dit bestaat uit Ilona Jense ( 
VVD), Hanneke van de Gevel ( EA), 
Frank van Kuppeveld ( CDA) en Peter 
Hennnevanger ( D66) 
Op dinsdag 24 april wordt het college 
benoemd. 
  

     

 

 

 

  

 
Informatieavond De 
Boezem 
Zoals bekend maakt Gemeentebelangen 
zich zorgen om de veiligheid op het 
industrieterrein De Boezem in Pijnacker. 
Op dinsdag 17 april werd er door het 
bestuur van de Boezem een 
ledenvergadering gehouden die in het 
teken stond van veiligheid. 
Fractiemedewerker Kees Jongh was 
hierbij aanwezig. Verder waren er geen 
vertegenwoordigers van andere politieke 
partijen aanwezig. Er waren sprekers 
aanwezig van de gemeente, de 
brandweer, de politie, een 
verzekeringsmaatschappij en een 
adviesbureau, die in het kader van 
brandveiligheid een inleiding hielden. Er 
waren ongeveer 55 vertegenwoordigers 
van bedrijven aanwezig. Duidelijk was 
dat de ondernemers zich zorgen maken 
over brandveiligheid, illegale activiteiten 
zoals weetplantages en overige criminele 
activiteiten. Een goed initiatief van het 
bestuur en wij blijven de ontwikkelingen 
volgen! 
  

     

Verkeerssituatie Laan 
van Nootdorp 
De fractie ontving een mail van een 
inwoner van Nootdorp over de 
verkeersgevaarlijke situatie op de kruising 
Laan van Nootdorp/ Sportparkweg. Er 
vinden daar veel ongevallen plaats. Reden 
genoeg voor de fractie om aan het College 
te vragen om de situatie te bekijken en 
zonodig nadere verkeersmaatregelen te 
nemen. Wordt vervolgd! 
  

   

Klachten bewoners 
Koekoekzoom 
Bewoners van de Koekoekzoom in 
Pijnacker hebben een ingezonden brief 
gestuurd aan de Telstar/ Eendracht 
over  onwenselijke situaties in hun buurt. 
Men klaagt over hondenpoep en dat 
hiertegen niet handhavend wordt 
opgetreden. Ook wordt het verbod op 
auto's niet nageleefd. Wij hebben het 
college gevraagd om met de bewoners in 
gesprek te gaan. 
  

     

 

 

 

  



 
Alleen GB tegen 
bouw 
appartementen 
Gildehof 
Tijdens de raadsvergadering van 19 
april jl. bleek Gemeentebelangen de 
enige partij te zijn die bezwaar tegen 
het ontwerpbestemmingsplan had, 
omdat dit wezenlijk afwijkt van het 
voorontwerp. Er zijn percelen 
toegevoegd aan het plangebied van 
het Gildehof voor de bouw van 
appartementen op de hoek 
Oosteinde/ Burgemeester 
Winkellaan. Zowel de Raad als de 
omwonenden zijn hier pas onlangs 
van in kennis gesteld. Bewoners van 
de Melkpotte vinden dit onwenselijk 
en hebben met ons contact gezocht. 
De wethouder was niet bereid dit 
onderdeel uit het 
ontwerpbestemmingsplan te halen 
en de andere politieke partijen 
steunden Gemeentebelangen niet. 
Het ontwerp wordt nu ter inzage 
gelegd en zienswijzen kunnen 
worden ingediend. 
  

     

 

 

 

Op 19 april werd Bernard 
Minderhoud beëdigd als 
raadslid. 

   

 

 

 

Eveneens op 19 april werd 
ons buitenraadslid Carla Bok 
beëdigd, samen met de 
andere buitenraadsleden. 

   

Wijziging 
Huisvestingsverordening 
De Huisvestingsverordening moest ivm 
technische wijzigingen worden aangepast. 
Desondanks werd voorgesteld de 
voorrangspositie van statushouders in deze 
verordening op te nemen nu het vanuit 
landelijke wetgeving niet langer verplicht is. 
Gemeentebelangen heeft een amendement 
ingediend om hiervan af te zien, omdat we niet 
willen dat statushouders automatisch voorgaan 
op inwoners die op de wachtlijst staan. Helaas 
steunde alleen Trots ons amendement. 
  

     

 

 

 

  

Colofon 
De nieuwsbrief  verschijnt maandelijks na de 
besluitvormende vergadering in de Raad. 
Eindredactie: Kees Jongh, 
e-mail: k.jongh@gbpn.nl 
  

     

Doe mee! 
Als vrijwilliger 

Als lid 
Als donateur 
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Agenda 
Raadsvergaderingen juni 2018: 
7 juni beeldvorming, 14 en 21 juni 
oordeelsvorming, 
26 en 28 juni besluitvorming. 
Fractievergaderingen: 
4, 11, 18 en 25 juni. 
Spreekuur:  
13 juni, 17 uur Buurt & Zo, 
Prins Hendrikstraat 28 te Pijnacker 
ALV:  
2 juni 2018, 19.30 uur, 
Bestuurscentrum Pijnacker 
  
  

         

   
 

  

         

 

 

 

 

Op 24 april werd het 
nieuwe college benoemd, 
bestaande uit Ilona Jense 

( VVD), Hanneke van de Gevel ( EA), 
Frank van Kuppeveld ( CDA) en Peter 
Hennevanger ( D66) Het zijn geen 
onbekenden omdat zij allen 
fractievoorzitter van hun partij waren de 
afgelopen vier jaar. Progressief 
Pijnacker-Nootdorp betreurt de gang van 
zaken omdat zij als vierde partij buiten 
het college zijn gehouden. Een 
meerderheid van de raad koos voor D66. 

     

Algemene 
Ledenvergadering 
Op dinsdag 12 juni 2018 vindt om 19.30 
uur in het Bestuurscentrum de Algemene 
Ledenvergadering plaats van 
Gemeentebelangen. Op de agenda staan 
onder andere de bestuursverkiezingen. 
Heel belangrijk om hierbij aanwezig te zijn 
en uw stem te laten horen! 
  

     

 

 

 

  

 
Nog meer overlast 
Na klachten van overlast van onder 
andere hondenpoep en het gebrek aan 
handhaving hiervan in de Koekoekzoom, 

Antwoorden College 
Koekoekzoom 
Naar aanleiding van onze vragen over 

 



zijn er ook klachten bij onze partij 
binnengekomen over het Veldzuringerf in 
Pijnacker. Ook hierover hebben wij 
vragen gesteld aan het college en 
verzocht om oplossingen voor dit 
probleem. Handhaving is zeker 
noodzakelijk! 
  

     

klachten over hondenpoep in de 
Koekoekzoom heeft het college 
geantwoord dat zij wel degelijk hebben 
gereageerd op klachten van de bewoners 
maar dat dit niet naar  tevredenheid van 
de bewoners was. De burgemeester heeft 
een brief aan de bewoners gestuurd en is 
bereid om met hen, desgevraagd, in 
gesprek te gaan. Goede actie van 
Gemeentebelangen! 
  

      

 

  

 
Begroting 
Veiligheidsregio 
Op 24 mei stond de begroting van 
de Veiligheidsregio Haaglanden op 
de agenda van de raad. 
Gemeentebelangen heeft eerder 
technische vragen ingediend. Er zijn 
vragen gesteld met name over de 
brandweer, de kosten voor flo, de 
nog bestaande fricties na de 
reorganisatie, de personeelssterkte, 
de landelijke meldkamer en de 
besteding van landelijke 
subsidies.Naar aanleiding van de 
schriftelijke antwoorden heeft Ina 
Mantjes nog een aantral 
verhelderende vragen gesteld. 
  

   

Autobusmuseum 
Gemeentebelangen heeft vragen 
gesteld aan het college over de 
voorgenomen vestiging van een 
autobusmuseum in Pijnacker. Wij 
verbazen ons er over dat er natuur 
en recreatie moet worden 
opgegeven voor dit busmuseum. 
Ook het aantal te verwachten 
bezoekers en verkeersdrukte spelen 
een rol. Tevens hebben wij vragen 

Biomassacentrale 
Op verzoek van de fractie van GB en de Partij 
voor de Dieren vond tijdens de 
raadsvergadeling van 24 mei een debat plaats 
over de biomassacentrale die gepland staat in 
Pijnacker. Er waren veel inwoners aanwezig! 
Tijdens dit debat waren alle partijen van 
mening dat de communicatie vanuit het college 
in de richting van de raad te wensen overliet. 
Wethouder Ilona Jense deelde mee dat er 
ongeveer 500 bezwaarschriften waren 
binnengekomen. In verband hiermee en omdat 
de zaak volgens haar "onder de rechter" was 
kon zij geen inhoudelijke mededelingen doen. 
De meeste partijen hadden twijfels over de 
duurzaamheid van een biomassacentrale en 
zorgen over de luchtkwaliteit. CDA stelde een 
second opinion voor. Op 11 en 21 juni zijn de 
hoorzittingen in het kader van de 
bezwarenprocedure. Het debat was erg zinvol! 
Voor Gemeentebelangen en PvdD is het 
helder: geen biomassacentrale in onze 
gemeente! Wordt vervolgd! 
  

   

Statiegeldalliantie 
Dit is geen nieuw scabblewoord maar een 
alliantie die in 2017 in Winterswijk is opgericht. 
Hierin hebben organisaties uit Nederland en 
België de handen ineengeslagen voor de 
uitbreiding van statiegeld op PET flessen en 

 



gesteld over de businesscase, in 
hoeverre er sprake is van subsidie 
door de gemeente en of de bussen 
ook worden ingezet voor trouwerijen 
en rondritten. 
  

     

blikjes. Inmiddels hebben 300 gemeenten zich 
hierbij aangesloten maar de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp ( nog) niet. Hoewel er nog 
wat vragen over dit onderwerp zijn staat de 
fractie van GB hier positief tegenover. Het 
onderwerp wordt op de raadsagenda geplaatst. 
  

      

 

  

Colofon 
De nieuwsbrief van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp verschijnt maandelijks na de 
besluitvormende vergadering in de Raad. 
Eindredactie: Kees Jongh 
E-mail: k.jongh@gbpn.nl 
Telefoon: 06-45474748 
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Agenda 
In juli en augustus is de Raad op reces. 
De eerstvolgende beeldvormende 
vergadering is op 13 september. 
De fractievergaderingen vinden plaats 
op 10, 17 en 24 september 2018. 
 
Gemeentebelangen wenst iedereen 
een hele prettige vakantie! 
  

     

    

Overlijden Bartjan 
Kerklaan 
In een aparte nieuwsbrief bent u in kennis 
gesteld van het overlijden van ons raadslid 
Bartjan Kerklaan op 18 juni 2018. Op 25 juni 
vond de plechtigheid, voorafgaande aan de 
crematie, plaats in Delft onder aanwezigheid 
van honderden mensen. Er waren negen 
sprekers, waaronder onze fractievoorzitter 
Ina Mantjes. Ina ging onder andere in op de 
eerste contacten die Gemeentebelangen 
met Bartjan had en zijn twee 
raadsverkiezingen waarin hij met 
voorkeursstemmen werd gekozen. Op 
donderdag 28 juni werd Bartjan door de 
burgemeester herdacht tijdens de 
raadsvergadering, gevolgd door een minuut 
stilte. We zullen hem missen. 
  

     

Algemene 
ledenvergadering 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
12 juni jl. werden de gebruikelijke 
onderwerpen op de agenda besproken. De 
kascontrolecommissie heeft de uitgaven 
over 2017 goedgekeurd. Omdat er een 
vacature in het bestuur was werd aan de 
leden gevraagd zich kandidaat te stellen. 
Kees Jongh heeft zich verkiesbaar gesteld 
en werd met algemene stemmen in het 
bestuur van Gemeentebelangen gekozen. 
Het bestuur regelt zelf de onderlinge 
taakverdeling in de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 
  

   

  

     

    

 
Antwoorden college 
klachten 

Kadernota 
Deze maand stond de kadernota in de Raad 
op de agenda. 
Ons raadslid Bernard Minderhoud had onder 

 



hondenpoep 
Naar aanleiding van klachten over 
hondenpoep in de omgeving 
Veldzuringerf in Pijnacker heeft 
Gemeentebelangen vragen gesteld 
aan het college. Deze hebben 
geantwoord dat zij een brief aan de 
bewoners hebben gestuurd en met 
hen desgewenst in gesprek gaan. 
Tevens werd aangegeven dat 
bestrijding van hondenpoep in het 
uitvoeringsprogramma één van de 
prioriteiten is en dat de gemeente 
daar extra gaat handhaven. De 
antwoorden zijn aan de klagers 
toegestuurd. 
  

     

andere de vraag waarom het besluit van de 
Raad (unaniem) van november 2017 over de 
besteding van € 10.000,-- voor de sport en 
alle nieuw aan te leggen sportvelden niet in de 
kadernota waren verwerkt. Wethouder 
Hennevanger draaide er omheen en kwam 
met allerlei argumenten om dit niet te doen. 
Een amendement van ons werd alleen 
gesteund door Eerlijk Alternatief en 
Progressief Pijnacker-Nootdorp en haalde het 
dus niet. Vreemd dat aan een eerder 
raadsbesluit zomaar voorbij wordt gegaan! 
  

     

 

 

  

 
Beantwoording vragen kruising Laan van 
Nootdorp/ Sportparkweg 
Naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen aan het college over de 
verkeerssituatie aldaar het volgende. 
Er zouden zich volgens bewoners regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties 
voordoen. Ook zou de tram na een belsignaal van 6 seconden al gaan rijden, 
wat voor rolstoelgebruikers te kort is. In de ontvangen antwoorden van het 
College wordt aangegeven dat het enerzijds een overzichtelijke kruising is 
maar dat door de tram en vele verkeersbewegingen oplettendheid is 
geboden. 
Sinds de aanleg van het nieuwe fietspad tussen deze kruising en de 
Sportparkweg aan de andere kant van RKDEO is er aanmerkelijk meer 
fietsverkeer en autobestuurders geven niet altijd voorrang aan fietsers. 
De gemeente gaat met de HTM in gesprek over de belsignalen en afrijtijden, 
ook wel ontruimingstijd genoemd. Tevens gaan zij in gesprek met de 
bewoners rond deze kruising om te kijken of er door aanpassingen bij 
voorbeeld belijning en bebording het gewenste gedrag van automobilisten 
kan worden bevorderd. Het ligt in de planning om dit voor de aanvang van het 
nieuwe schooljaar te realiseren. 
De fractie van Gemeentebelangen is zeer content met de te nemen 
initiatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse te bevorderen. 
  

     

   
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Beëdiging 
Bianca van 
Petegem 

 
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering 
werd Bianca van Petegem beëdigd als 
raadslid. Bianca heeft de vorige raadsperiode 
al deel uitgemaakt van de fractie van 
Gemeentebelangen. Wij wensen Bianca veel 
succes de komende 
raadsperiode!  Gefeliciteerd! 
( Foto's Paul Houkes) 

     

   

     

 

 

 

  

Voorontwerpbestemmingsplan 
Boezem-west 
Onze trouwe nieuwsbrieflezers weten dat de fractie 
begin dit jaar vragen heeft gesteld over de situatie op het 
industrieterrein. Een artikel in de Telstar/ Eendracht was 
de aanleiding. In antwoord op onze vragen antwoordde 
het College dat zij zich niet in de berichten konden 
herkennen. Groot was onze verbazing toen wij 
bovenstaande plannen zagen, waarin veel van de 
problemen werden genoemd, zoals het 
parkeerprobleem, de verrommeling van het terrein en de 
illegale bewoning in kantoorpanden. Wij zijn er van 
overtuigd dat onze vragen toch nut gehad hebben! 
  

     

Wijkagenten 
Begin dit jaar heeft ons raadslid 
Kees Jongh in de Raad gepleit 
voor meer wijkagenten. Wij 
hadden er zeven maar volgens 
de landelijke verdeelsleutel 
hebben wij recht op tien 
wijkagenten. ( één op de 5000 
inwoners) Aan het begin van de 
raadsvergadering van 28 juni 
deelde de burgemeester mee 
dat aan Pijnacker-Nootdorp drie 
extra wijkagenten werden 
toegekend zodat wij totaal op 
tien zitten. Een succes van 
Gemeentebelangen! 
  

         

Colofon 
De nieuwsbrief  verschijnt maandelijks na de 
besluitvormende vergadering in de Raad. 

Doe mee! 
Als vrijwilliger 

Als lid 



Eindredactie: Kees Jongh, 
e-mail: k.jongh@gbpn.nl 
  

     

Als donateur 
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Agenda 
Oktober 2019 
  

   

Fractievergaderingen: 
Iedere maandagavond om 20.00 uur. 
 
Gemeenteraadsvergaderingen: 
Beeldvorming: 4 oktober 
Oordeelsvorming 11 oktober 
Besluitvorming 18 oktober. 
  

         

Beoogd busmuseum in Pijnacker 
Op 28 juni heeft de wijkvereniging Pijnacker-Zuid een petitie aangeboden aan 
de burgemeester namens 537 huishoudens dat zij tegen een busmuseum zijn 
dat staat gepland in het verlengde van de Gantellaan. Let wel, het is geen 
museum waar je bussen kunt bezichtigen, maar de bussen worden ook ingezet 
voor allerlei activiteiten zoals bruiloften en partijen. De wijkbewoners vinden het 
gebouw te groot, men heeft bezwaren in verband met de uitlaatgassen, de 
verkeersveiligheid, kortom, men wil dit niet in de wijk hebben en verwijst naar 
een industrieterrein elders in de gemeente. Hoewel er nog geen besluit is 
genomen zagen bewoners dat er twee weken geleden zand werd gestort op de 
beoogde plek.....Gemeentebelangen heeft hier meteen vragen over gesteld aan 
het college, maar die gaf aan dat alles op toeval berustte.....Voor alle 
duidelijkheid: Gemeentebelangen steunt de bewoners en is tegen een 
busmuseum op deze plek. 
  

     

   
 

    

 
Rabobanklocatie 
Jullie kennen inmiddels de discussie over de Rabobanklocatie in Pijnacker. 
Nog even kort herhalen: Het gebouw staat leeg en er zijn plannen om het te 
verbouwen. Er komen appartementen in. Hoewel de gemeenteraad 
aanvankelijk in 2016, op ons initiatief, in meerderheid een besluit had 
genomen dat er niet meer dan twee bouwlagen mochten komen is men hier 
later om onverklaarbare redenen vanaf gestapt en ging men akkoord met het 
voorstel van het college voor vier bouwlagen.Opmerkelijk is de ommezwaai 
van de VVD, die ons voorstel steunde en later voorstander bleek te zijn van 

   
 

 



vier bouwlagen.  De omwonenden zijn hier natuurlijk niet gelukkig mee en 
verzetten zich hiertegen. Gemeentebelangen heeft gevraagd om inzage van 
de overeenkomst met de projectontwikkelaar om hier bedenkingen tegen in te 
dienen. Dit voorstel kreeg alleen de steun van Eerlijk Alternatief, Partij voor 
de Dieren, Progressief PN en Trots zodat er geen meerderheid voor 
was. Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft 
Gemeentebelangen als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wel hebben 
wij een amendement van Eerlijk Alternatief gesteund die niet hoger wilden 
bouwen dan 14 meter. Dat amendement werd door een meerderheid 
gesteund. Het plan ligt nu ter inzage voor zienswijzen. De buurtbewoners 
hebben al aangegeven ook hier niet mee akkoord te gaan en overwegen 
stappen hiertegen. 
  

      

 

  

 
Verkeersnota 
De verkeersnota stond afgelopen maand 
beeldvormend op de agenda van de 
raad. Er is een inventarisatie gehouden 
naar alle gevaarlijke plekken in de 
gemeente. Met name de Kerkweg in 
Nootdorp sprong er uit en dit werd nog 
eens onderstreept door één van de 
inspreeksters, een bewoonster van de 
Kerkweg. Een audit van de Kerkweg 
staat voor 2019 op de agenda en 
maatregelen worden later verwacht. 
Gemeentebelangen heeft aan wethouder 
Jense gevraagd de Kerkweg in de 
planning naar voren te halen, hetgeen zij 
niet zag zitten omdat het ten koste zou 
gaan van de andere locaties. De fractie 
beraadt zich hoe we hier mee om gaan. 
  

     

Sportnota/ Jan 
Jansenhal 
In de sportnota ging de discussie in de 
raad afgelopen maand vooral over de Jan 
Jansenhal in Nootdorp. Iedereen weet dat 
de 44 jaar oude hal in deplorabele 
toestand verkeert. Opknappen is een optie 
maar nieuwbouw zou beter uitkomen. Dit 
laatste heeft de voorkeur van 
Gemeentebelangen en meerdere 
fracties. Fractielid Bernard Minderhoud 
heeft tijdens de raad van 27 september 
een motie ingediend om het onderzoek 
voor de Jan Jansenhal naar het eerste 
kwartaal 2019 te halen, de samenhang 
met de sporthal van RKDEO hierin mee te 
nemen voor een integraal sportcomplex en 
in de begroting van 2019 hiervoor geld te 
reserveren. Wethouder Hennevanger zag 
dit niet zitten. Het amendement kreeg 
geen meerderheid in de raad. Wel heeft de 
wethouder toegezegd met spoed aan de 
slag te gaan. We gaan het zien! 
  

     

 

 

 

  

 
Monnikenweg 

   
 

 



Op de agenda van de raad stond de aankoop van gronden rond de 
Monnikenweg  in Pijnacker. Bewoners van de Kievitlande in Ackerswoude 
hebben hiertegen een kort geding aangespannen dat woensdag 3 oktober 
a.s. dient. De bewoners was beloofd dat de grond tegenover hun woningen 
bestemd zou blijven als "groen en spelen" , maar alles wijst er op dat er nu 
kassen worden gebouwd.  Volgens bewoners zou de gemeente al een 
mondelinge overeenkomst hebben met de betrokken tuinder en deze zou al 
een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Diverse pogingen van de 
bewoners en hun advocaat om de betrokken wethouder Van Kuppeveld 
hierover te spreken lopen op niets uit. Ina Mantjes heeft voorafgaand aan dit 
agendapunt nog gepoogd het punt van de agenda te halen van de raad, maar 
behalve Eerlijk Alternatief steunde niemand dit voorstel. 
  

      

 

  

Nog meer in de raad 
Uiteraard werden er nog meer onderwerpen 
in de raad van 27 september besproken, 
zoals de verordening verplaatsingssubsidie 
Pijnacker Centrum, het 
voorontwerpbestemmingsplan Tuindershof, 
het ontwerp bestemmingsplan ruimte voor 
ruimte glastuinbouwgebied Pijnacker-west 
en het ontwerp bestemmingsplan 
Groenzoom. Voor deze onderwerpen 
verwijzen wij naar de live uitzending op de 
gemeentesite. 
  

     

Beeldvormende 
raadsvergadering 4 
oktober 
Op donderdag 4 oktober a.s. is de 
beeldvormende raadsvergadering. Op de 
agenda staan onder andere een presentatie 
van het "nieuwe inzamelen", de zienswijze 
Regionaal Risicoprofiel en Regionaal 
Beleidsplan Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 2019-2022 van de 
Veiligheidsregio Haaglanden  en het 
verzamelplan 2018-2019  dat voornamelijk 
gaat over een aantal aanpassingen van 
woningen in onze gemeente. 
  

         

Colofon 
De nieuwsbrief  verschijnt maandelijks na de 
besluitvormende vergadering in de Raad. 
Eindredactie: Kees Jongh, 
e-mail: k.jongh@gbpn.nl 
  

     

Doe mee! 
Als vrijwilliger 

Als lid 
Als donateur 
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Agenda 
Fractievergaderingen iedere 
maandag om 20.00 uur in het 
Bestuurscentrum. 
Gemeenteraadsvergaderingen: 
6 november: begrotingsbehandeling 
8 november: beeldvorming 
15 november: oordeelsvorming 
22 november: besluitvorming 
  

         

Regionaal risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 
Rampenbestrijding Veiligheidsregio 
Op 18 oktober stond dit beleidsplan van de Veiligheidsregio Haaglanden op de agenda van de 
besluitvormende raadsvergadering. Ina Mantjes voerde het woord over verschillende 
onderdelen zoals zelfredzaamheid, de veiligheid rond de kernreactor in Delft, de helihaven in 
Ypenburg en de uitval van telecom en ICT. In afzonderlijke artikelen worden deze onderwerpen 
nader behandeld. 
  

   

Zelfredzaamheid 
 
De fractie van Gemeentebelangen heeft met instemming kennis genomen van 
de activiteiten die worden genoemd op het gebied van zelfredzaamheid. De 
fractie heeft hier vaak voor gepleit en vindt het een goede zaak dat hier nu de 
nodige aandacht aan wordt besteed. Wel pleit Gemeentebelangen voor 
regelmatige oefeningen op dit gebied binnen onze gemeente. 
  

     

  

     

    

 
Helihaven Ypenburg 
Voor wat betreft de helihaven in 
Ypenburg  ( gemeente Den Haag) wil 
Gemeentebelangen  de risico’s op het 
gebied van eventuele 
luchtvaartincidenten meer in kaart 
gebracht zien. De helihaven ligt dicht bij 

Kernreactor Delft 
Op vragen van Gemeentebelangen in de 
beeldvormende vergadering van vorige 
week over de kernreactor in Delft werd wat 
al te gemakkelijk overheen gegaan. Het 
betreft hier een onderzoeksreactor die 
gekwalificeerd als een A object. In 2016 is 

 



Nootdorp. Hoewel er rond deze 
helihaven nog allerlei procedures lopen 
hebben de inwoners van onze gemeente 
er recht op om te weten wat zij kunnen 
verwachten bij een luchtvaartincident. In 
het regionaal risicoprofiel staat niet voor 
niets vermeld dat op grond van de 
kengetallen luchtvaartincidenten binnen 
de regio Haaglanden niet kunnen worden 
uitgesloten. 
  
  
  

     

de kernreactor in Delft zelfs in de 
publiciteit geweest omdat er zorgen waren 
over de beveiliging. Omdat deze reactor 
dicht bij onze gemeente staat willen wij 
benadrukken dat een goede 
risicocommunicatie hier op zijn plaats is. 
Onze inwoners moeten op de hoogte zijn 
wat zij moeten doen bij een calamiteit rond 
dit object.  Gemeentebelangen vraagt hier 
meer aandacht voor. 
  
  

     

 

 

  

 
Uitval van telecom en 
telefonie 
Hoewel Gemeentebelangen een 
amendement in voorbereiding had dat 
zich met name richtte op de uitval van 
mobiele telefonie, had de fractie van 
Eerlijk Alternatief een amendement 
ingediend dat meer aandacht en prioriteit 
vroeg voor de uitval van telecom en 
telefonie. Gemeentebelangen heeft 
daarom gemeend het eigen 
amendement niet in te dienen en het 
amendement van EA te mede in te 
dienen. Na een schorsing en een 
aanpassing op verzoek van het CDA, 
werd het amendement aangenomen. 
  

     

Kort geding 
Kievitlande door 
bewoners verloren 
Een aantal inwoners van de Kievitlande in 
Ackerswoude in Pijnacker had op 3 
oktober 2018 een kort geding 
aangespannen tegen de gemeente. De 
reden hiervan was dat de bewoners was 
beloofd door de gemeente dat zij uitzicht 
zouden houden op "groen en spelen" maar 
dat alles er nu op wijst dat zij gaan 
uitkijken op kassen. Het kort geding 
diende op 3 oktober bij de rechtbank in 
Den Haag. Op 17 oktober verwierp de 
rechter de argumenten van de bewoners 
en stelde de gemeente in het gelijk. Op dit 
moment is nog niet bekend wat de 
bewoners met deze uitspraak gaan doen. 
Gemeentebelangen betreurt de gang van 
zaken. 
  

     

 

 

 

  

Om een lange weg kort 
te maken..... 
In 2015 gingen wij op bezoek bij de familie 
Westerman in Oude Leede. Inzet van de 

Inkoopbureau 
jeugdhulp 
Op de agenda van de raad van oktober 
stond een voorstel om de 



familie was om een verbindingsweg van het 
bedrijf te maken naar de Oude Leedeweg. 
De gehele raad was hiermee uiteindelijk 
akkoord. Niets aan de hand dus, zou je 
zeggen. Maar een juridisch steekspel 
volgde. Onze fractie bleef contact houden 
met het bedrijf, met als doelen de koeien in 
de wei te krijgen en de ontsluiting veilig te 
maken. In april hoorden wij dat de geplande 
weg over een leiding liep. En dat mocht niet. 
Hij moest korter. We spraken de wethouder 
erop aan en die zei dat: “Hij het wel zou 
regelen”. Begin oktober zagen wij dat de 
weg nu helemaal uit het plan weg was. Dat 
kon toch niet de bedoeling zijn! Pas vorige 
week (oktober 2018!) is een kortere weg 
ingepland in het bestemmingsplan. De 
familie kan nu opgelucht adem halen en 
doen waar ze goed in zijn: het kleinschalig 
houden van koeien. We hebben aan de 
lange weg een einde gemaakt. 
  

     

Gemeenschappelijke Regeling voor de 
inkoop van jeugdhulp te verlengen. 
Afgelopen voorjaar heeft deze raad zich 
uitgesproken tegen de begroting van het 
inkoopbureau Jeugdhulp. De raad wilde 
verbeteringen bij de jeugdhulp zien, zoals 
verkorting van de wachtlijsten en het sturen 
op resultaat. Dit proces duurde al te lang. 
En nu dus een voorstel om nog 2 jaar door 
te gaan met de huidige situatie. 
Gemeentebelangen is van mening dat we 
niet consequent zijn als we daarmee 
akkoord gaan. Het geeft ook geen stimulans 
om de door onze gemeente gewenste 
broodnodige verbeteringen op de korte 
termijn te realiseren. Wij hebben daarom 
tegen dit voorstel gestemd. 
  
  

     

    

Colofon 
De nieuwsbrief  verschijnt maandelijks na de 
besluitvormende vergadering in de Raad. 
Eindredactie: Kees Jongh, 
e-mail: k.jongh@gbpn.nl 
Nadere info: www.gbpn.nl 
  

     

Doe mee! 
Als vrijwilliger 

Als lid 
Als donateur 

  

     

    

  

   

 

 

 

 
Facebook  

 

 

 

 

 

 
Twitter  

 

 

 

 

 

 
Website  

    

   

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt 

u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede 
ontvangst voegt u nieuwsbrief@gbpn.nl toe aan uw adresboek. 



 

 

 

   

 



Nieuwsbrief Gemeentebelangen 
Pijnacker-Nootdorp/november 2018 

           

  

   

 

   

     

Agenda 
Fractievergadering maandagavond 3, 
10 en 17 december om 20.00 uur in het 
Bestuurscentrum. 
 
Raadsvergaderingen: 
29 november beeldvormend 
13 december oordeelsvormend. 
20 december besluitvormend. 
  
  

          

  

         

Regionaal beleidsplan politie 
Op 15 november 2018 werd het regionaal beleidsplan van de politie van de eenheid Den Haag 
in de Raad oordeelsvormend behandeld. Fractievoorzitter Ina Mantjes heeft hierover het 
woord  gevoerd. De volgende punten werden door haar genoemd. 
Allereerst heeft de fractie van Gemeentebelangen  de complimenten geven voor het regionaal 
beleidsplan 2019-2022 van de eenheid Den Haag van de politie. 
In het beleidsplan werd de cijfermatige onderbouwing gemist. Beleid wordt immers onder 
andere gemaakt op grond van het criminaliteitsbeeld, dus op grond van de geregistreerde en 
niet geregistreerde criminaliteit. Wij hadden hier eerder schriftelijke vragen over gesteld 
en werden verwezen naar een website. Wij vinden dat onaanvaardbaar. De cijfers van de 
geregistreerde criminaliteit en uitkomsten van een eventuele slachtofferenquete behoren 
onderdeel te zijn van het beleidsplan. 
Dat het in de eenheid Den Haag veiliger is geworden vinden wij plezierig om te vernemen, maar 
wij vragen ons af of dit niet te maken heeft met de afnemende aangiftebereidheid. 
Gemeentebelangen heeft eerder gepleit voor een project om de aangiftebereidheid te 
stimuleren, met name op het gebied van winkeldiefstal.  Wij hebben hier nogmaals aandacht 
voor gevraagd. 
Tijdens de beeldvormende vergadering hebben wij een leidinggevende functionaris van de 
politie in de raadzaal gemist. Zonder de plaatselijke ambtelijke staf tekort te willen doen, gingen 
de vragen over specifieke politiezaken die toch het beste door de politie zelf beantwoord 
kunnen worden. Omdat het een regionaal plan betreft denken wij aan een vertegenwoordiging 
van de politie op districts- of eenheidsniveau. 
Gemeentebelangen heeft eerder aangegeven dat wij de aanpak van ondermijning belangrijk 
vinden. Ook in onze gemeente vinden gevallen van ondermijning plaats en het is goed om hier 
de nodige aandacht aan te besteden. De ondersteuning van het RIEC is daarbij van groot 



belang. 
Ook heeft Gemeentebelangen meerdere malen aangedrongen op de aanpak van cybercrime. 
Dat is niet alleen een zaak van de politie. Wij vonden voor ons pleidooi weinig gehoor bij het 
college en in de raad. Daarom zijn wij verheugd om te zien dat daar nu wel de nodige aandacht 
aan besteed gaat worden. De voorgenomen voorlichting aan burgers en bedrijven vinden wij 
een goede zaak. 
De aanpak van terrorisme, extremisme en CTER kunnen wij ondersteunen. 
Op het gebied van High Impact Crime hebben wij schriftelijke vragen gesteld of onze gemeente 
behoort tot de gemeenten met hardnekkige problemen op dit gebied.  In het beleidsplan wordt 
deze groep in het algemeen genoemd. Hierop hebben wij onvoldoende antwoord gekregen. 
De fractie van Gemeentebelangen heeft regelmatig aangedrongen op het hanteren van de 
landelijke verdeelsleutel voor het aantal wijkagenten, 1 op de 5000 inwoners. Dat wij in het 
voorjaar van 2019 dit aantal gaan bereiken en de politie wordt uitgebreid met drie extra 
wijkagenten vinden wij een goede zaak. 
In omliggende gemeenten hebben burgemeesters zich uitgesproken en zorgen geuit over de 
politiesterkte in hun gemeente, die onvoldoende zou zijn. Het is ons bekend dat de gemeente 
hier weinig invloed op heeft en dat dit een zaak in van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
en de nationale politie.  Wij hebben  de burgemeester gevraagd hier alert op te zijn en 
eventuele problemen met betrekking tot de politiesterkte tijdig te signaleren en binnen het 
overleg met burgemeesters in de eenheid te bespreken. 
Tijdens de besluitvormende vergadering van 22 november is het beleidsplan met algemene 
stemmen aangenomen.  
  
  

   

 
Rekenkameronderzoek 
privacy 
Op de agenda van de Raad stond het 
onderzoeksrapport privacybeleid van de 
rekenkamer Pijnacker-Nootdorp. De 
rekenkamercommissie heeft aanbevolen 
om onder andere de informatie aan de 
burgers te verbeteren, met burgers en 
cliënten in gesprek te gaan, regel 
autorisaties en controle, houd privacy 
levend in de organisatie en betrek de 
gemeenteraad. Tijdens de 
besluitvormende vergadering van 22 
november heeft Gemeentebelangen een 
amendement van Eerlijk Alternatief 
gesteund waarin een aantal punten 
werden aangescherpt en het college werd 
gevraagd de raad hierover goed te 

Beheerplan gebouwen 
Dit voorstel ging over het regulier en 
periodiek onderhoud van de gebouwen 
in de gemeente. Het plan werd met 
algemene stemmen aangenomen. 
  

   

Belastingtarieven 
De Raad heeft gesproken over de 
belastingtarieven voor 2019. De 
hondenbelasting is hierbij altijd weer een 
punt van discussie en de Partij voor de 
Dieren wilde deze wederom afschaffen. 
Omdat het hier uitsluitend om de tarieven 
ging werd dit punt niet nader in 
behandeling genomen.Tijdens de 
besluitvormende 
raadsvergadering  werden de tarieven 
vastgesteld. 
  

     

 



informeren. Dit amendement werd 
ook gesteund door de VVD en de Partij 
voor de Dieren. De burgemeester gaf aan 
dat dit amendement niets toevoegde en 
dat het bestaand beleid was. Normaal 
gesproken zou dit amendement met een 
meerderheid van stemmen ( 16) zijn 
aangenomen ware het niet dat twee leden 
van Eerlijk Alternatief afwezig waren en 
het amendement slechts door 14 leden 
werd gesteund en dus werd verworpen. 
  

      

 

  

 
Perikelen in de 
Boezem 
Gemeentebelangen heeft contact 
gehad met een eigenaar van een 
bedrijf in de Boezem die zich zorgen 
maakt over de leefbaarheid op het 
industrieterrein. Eerder is hierover een 
artikel verschenen in de Telstar/ 
Eendracht en heeft 
Gemeentebelangen hierover vragen 
gesteld aan het college. Naar 
aanleiding van klachten hebben wij 
contact opgenomen met de 
verantwoordelijk wethouder. Voor de 
industrieterreinen is sinds kort een 
accountmanager bij de gemeente 
aangesteld die met de diverse 
ondernemers de contacten 
onderhoudt om te voorkomen dat men 
"van het kastje naar de muur" wordt 
gestuurd. De wethouder gaf aan dat 
de accountmanager de problemen 
serieus nam. Begin 2019 komen de 
plannen voor de Boezem in de Raad. 
  

     

Gildehof Nootdorp 
Op 29 november staat de vaststelling van het 
bestemmingsplan Het Gildehof in Nootdorp 
op de beeldvormende vergadering 
geagendeerd. Dit wordt gebouwd op het 
gebied waar het bedrijf Arctic zat en waar nu 
nog het bedrijf Aweta gevestigd is.  Aweta 
gaat binnen afzienbare termijn naar Boezem-
oost. In fase 1 komen er 32 woningen. Deze 
bouw is inmiddels gestart. Inmiddels zijn er 
zeven zienswijzen op dit plan ingediend. 
Sommige omwonenden zijn het niet eens 
met de bouw van flatwoningen die later aan 
het plan zijn toegevoegd. Gemeentebelangen 
zal de ontwikkelingen op dit gebied op de 
voet volgen. 
  

     

 

 

 

  

 
Wijken die werken Kerstborrel 

 



Op 29 november staat het 
beleidskader "Wijken die werken" op 
de agenda van de Raad.  De visie is: 
"De kracht van de wijk is het 
vermogen van burgers om individueel 
en collectief sociale en 
maatschappelijke vraagstukken 
gericht op bewoners en de 
leefomgeving aan te pakken." Het 
gaat hierbij onder andere om krachtige 
zelfredzame wijken met inwoners die 
maatschappelijke betrokkenheid en 
eigen initiatief tonen. Ook heeft het 
een belangrijke relatie met veiligheid, 
een onderwerp dat 
Gemeentebelangen na aan het hart 
ligt. 
  

     

Fractie en bestuur van Gemeentebelangen 
willen volgende maand een kerstborrel 
organiseren voor alle leden. 
U ontvangt hierover nog nadere berichten en 
een uitnodiging. 
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Agenda 
Nieuwjaarsreceptie gemeente: 
Maandag 7 januari 2019. 
Fractievergaderingen: 
7, 14, 21 en 28 januari 2019. 
Raadsvergaderingen: 
10 januari 2019 beeldvormend 
17 januari 2019 oordeelsvormend 
24 januari 2019 besluitvormend 
31 januari 2019 beeldvormend. 
  

          

  

         

 
Gildehof Nootdorp 
Ina Mantjes heeft hierover tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering 
van 13 december het woord over gevoerd en er het volgende over gezegd: 
“Al tijdens de raadsvergadering van 19 april jl. bleek alleen 
Gemeentebelangen bezwaar te hebben tegen het ontwerpbestemmingsplan, 
omdat het ontwerp flink afweek van het voorontwerp. Het is niet gebruikelijk 
dat zulke grote wijzigingen in een lopende procedure worden doorgevoerd, 
zeker niet zonder eventuele adspirant kopers en omwonenden in een vroeg 
stadium te betrekken. 
Waar het onze fractie om gaat, is dat wanneer zoals op 26 oktober 2017 een 
plangebied wordt aangewezen als categorie van gevallen waarin een 
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, er geen wijzigingen meer 
mogen worden toegepast, zonder dat de raad hierover kan beslissen. 
Immers, de raad heeft het vertrouwen aan het college en de ontwikkelaar 
gegeven om alvast aan de slag te gaan op basis van het voorontwerp. Als 
dan opeens blijkt dat er grote wijzigingen worden doorgevoerd, terwijl er al 
gebouwd wordt en er al woningen zijn verkocht op basis van het voorontwerp, 
vindt onze fractie dat niet behoorlijk. 
Het zou ons ervan kunnen weerhouden om in de toekomst in te stemmen met 
een aanwijzing dat voor een bepaald plangebied een verklaring van geen 
bedenkingen niet vereist is, om te voorkomen wat bij het Gildehof nu is 
gebeurd. Denk je een mooie woning te hebben gekocht naast een villa met 
grote tuin, krijg je opeens een appartementsgebouw naast je nieuwe huis. 

   
 

 



Inmiddels is er nog wel een aantal wijzigingen aangebracht waar de 
betrokkenen mee kunnen leven en dat is op zich positief. Het doet echter 
niets af aan het feit dat grote wijzigingen niet zonder meer kunnen worden 
doorgevoerd zonder nadere afstemming! Gemeentebelangen zal hier alert op 
blijven! In de laatste vergadering van 20 december 2018 is het aangepaste 
plan unaniem door de raad vastgesteld. 
  

      

 

  

Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Op maandag 7 januari 2019 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats van 
17.30 uur tot 19.00 uur in het bestuurscentrum  in Pijnacker. Iedereen is daar van harte welkom 
en wij hopen u daar te ontmoeten ! 
  

   

 
OPCW lab in 
Nootdorp 
De fractie heeft via de media 
kennisgenomen van het feit dat er 
een laboratorium van het OPCW, een 
internationale organisatie op het 
gebied van chemische wapens, 
wordt gevestigd op het 
industrieterrein Heron in Nootdorp. 
Hoewel wij als fractie de vestiging 
van een dergelijke organisatie binnen 
onze gemeente waarderen, brengt dit 
ook de nodige zorgen met zich mee 
op het gebied van veiligheid. Daarom 
heeft de fractie hierover vragen 
gesteld aan het college met als 
eindvraag de Raad alsnog 
vertrouwelijk hierover nader te 
informeren. 
  

   

Wijken die werken 
Op 14 december stond het 
beleidskader "Wijken die werken" op 
de agenda van de Raad.  De visie is: 
"De kracht van de wijk is het 
vermogen van burgers om individueel 
en collectief sociale en 

Economische visie 
In de oordeelsvormende vergadering van 13 
december werd de economische visie 
behandeld. Bernard Minderhoud had hierover 
de volgende reactie: 
“We hebben over de economische visie hier 
wederom een startnotitie voor ons liggen. De 
vraag die ik mij al een paar keer gesteld heb is 
de volgende:Weten de stakeholders op basis 
van deze tekst wat wij als raad voor richting 
mee hebben gegeven aan het college? Die 
vraag krijg ik voor mij zelf niet goed 
beantwoord. Wat willen we? Wat ons betreft is 
dat simpel, de ondernemers van Pijnacker- 
Nootdorp moeten, indien ze dat willen en 
kunnen, gefaciliteerd kunnen worden door de 
gemeente om de groei die de regio doormaakt 
en die wij als gemeente doormaken zelf te 
ervaren.  
  
Tja, dat zegt nog niets dacht ik bij mezelf. 
Maar hoe gaan we dan iets meegeven? We 
hebben afgesproken minder regels, mooi, 
maar wat gaan we dan verminderen? 
Vestigingsregels? Of gaan we kijken dat  er 
niet te veel  kappers op een rij komen? Maar 
dat is weer verstoring van de markt..... lastig. 
Wie van de collega raadsleden kan onze 
fractie overtuigen dat hetgeen er nu ligt ook 

 



maatschappelijke vraagstukken 
gericht op bewoners en de 
leefomgeving aan te pakken." Het 
gaat hierbij onder andere om 
krachtige zelfredzame wijken met 
inwoners die maatschappelijke 
betrokkenheid en eigen initiatief 
tonen.  
Gemeentebelangen heeft het college 
met dit plan gecomplimenteerd en is 
het geheel eens met de inhoud en 
doelstellingen hiervan. 
  

     

echt door de stakeholders gelezen kan 
worden als duidelijke kaders? Daarnaast 
missen wij ook hier een extra stap. Graag 
zouden wij als fractie een tussenstap willen 
inbouwen nadat alle onderzoeken gereed zijn 
om een raadsvoorstel te geven waarin de 
grove contouren worden vastgesteld. Dit 
omdat er voor iedereen een helder 
stappenplan en een gedragen beleid uit zal 
voortkomen.  Het is niet onze intentie dat dit 
vertragend moet werken maar juist 
versnellend, doordat de  raad  meerdere 
momenten heeft om de richting mee te geven 
en de kaders helder aan het college te geven. 
  
  
  
  

      

 

  

 
Scheefwonen 
Naar de mening van Gemeentebelangen staan in de startnotitie woonvisie 
alleen nog globale thema’s. Een echte richting voor de komende periode 
ontbreekt nog. De raad komt tijdens dit proces niet meer in beeld en krijgt 
alleen het eindproduct hiervan ter besluitvorming voorgelegd. 
Gemeentebelangen vindt het belangrijk om invloed te hebben op de kaders 
die de basis gaan vormen voor de woonvisie en deze kaders staan er nu niet 
in. 
Als fractie vinden we dan ook dat er een tussenstap ingebouwd moet worden. 
Na de onderzoeken en voordat er een voorlopige woonvisie aan de raad ter 
goedkeuring gevraagd wordt kan er een uitgangspuntennotitie komen. Deze 
notitie kan dan aan de raad worden voorgelegd  waarna de eerste schets 
wordt aangeboden. Dit vertraagt het proces niet, behalve dat er een extra 
moment komt dat de raad, concreet, op basis van de inbreng van de 
stakeholders, een besluit kan nemen. 
 De fractie van Gemeentebelangen wil  het college daarom graag twee 
punten meegeven, die voor de tussenliggende periode van belang zijn: 
Als eerste vraagt de fractie van Gemeentebelangen ons college om innovatief 
na te denken over het bevorderen van doorstroming. Vorige maand hebben 
wij bij de begroting bij motie aandacht gevraagd voor het tegengaan van 
scheefwonen. Eigenlijk is niemand daar tegen, maar we zitten nu in een 
impasse waar we als gemeente niet alleen uit kunnen komen. 
Als tweede mist Gemeentebelangen op dit moment bijvoorbeeld een visie op 

   
 

 



gebouwen zoals deze nu in Pijnacker Noord bijna worden opgeleverd. Het 
college heeft hier een mooi concept neergezet en wij willen dit soort lage 
meerlaagse woningen als voorbeeld voor andere plannen bij de nog te 
ontwikkelen locaties. 
Dat soort kaders zouden wat ons betreft door de raad  meegegeven moeten 
worden om met de stakeholders besproken te worden. 
In de discussie die erop volgde bleken veel raadsleden het met ons eens te 
zijn dat we als raad eerst iets moeten vinden over de kaders voor de 
woonvisie voordat de concept woonvisie opgesteld wordt. Nu is afgesproken 
dat het college na het raadplegen van alle partners eerst bij de raad terug 
komt. Ook heeft de wethouder toegezegd dat hij de problematiek van 
scheefwonen aan zal kaarten bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 
om te kijken of meerdere gemeenten hierbij samen kunnen optrekken. 
  
  
  
  
  
  

      

 

  

Prettige feestdagen! 
Bestuur en fractie van 

Gemeentebelangen Pijnacker-

Nootdorp wensen alle leden en 

lezers van deze nieuwsbrief: 

Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig, Gezond en Veilig 2019! 
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