
Pijnacker,	  3	  november	  2013	  
	  
	  

Beste	  wijkgenoten,	  
	  
Zoals	  velen	  van	  u	  al	  zullen	  weten	  heeft	  de	  gemeente	  plannen	  om	  het	  kleine	  speelterrein	  aan	  de	  
Kerkweg	  (achter	  de	  Beatrixschool)	  vol	  te	  bouwen	  met	  starterswoningen.	  Vorige	  week	  heeft	  de	  
gemeente	  een	  uitnodiging	  verzonden	  voor	  een	  informatieavond	  op	  12	  november	  a.s.	  Mogelijk	  
hebt	  u	  die	  uitnodiging	  ook	  ontvangen.	  
	  
Wij,	  als	  direct	  omwonenden,	  roepen	  u	  graag	  op	  om	  naar	  deze	  informatieavond	  te	  komen.	  We	  
zijn	  namelijk	  van	  mening	  dat	  de	  gemeente	  hier	  een	  heel	  verkeerde	  keuze	  maakt	  –	  en	  uit	  de	  vele	  
gesprekken	  die	  we	  hierover	  hebben	  gevoerd	  blijkt	  wel	  dat	  we	  daarin	  niet	  alleen	  staan!	  Het	  is	  
daarom	  van	  groot	  belang	  dat	  wij	  onze	  stem	  laten	  horen	  tijdens	  de	  informatieavond.	  	  
	  
	  

Onze	  reactie	  op	  de	  uitnodiging	  van	  de	  gemeente	  is	  eenvoudig	  
	  

We	  komen	  graag	  op	  12	  november.	  Maar	  niet	  om	  te	  bekijken	  hoe	  mooi	  of	  duur	  het	  wordt.	  
We	  willen	  graag	  weten	  waarom,	  in	  een	  gemeente	  met	  zoveel	  bouwprojecten	  en	  zoveel	  
braakliggende	  grond,	  juist	  het	  laatste	  stukje	  groen	  /	  speelterrein	  in	  deze	  buurt,	  dat	  net	  is	  

opgeknapt	  en	  intensief	  wordt	  gebruikt,	  moet	  wijken	  voor	  woningbouw.	  	  
Dat	  gaat	  er	  bij	  ons	  niet	  in.	  

	  
	  

Wat	  is	  er	  tot	  nu	  toe	  gebeurd?	  
	  
• In	  juni	  informeerde	  de	  gemeente	  een	  klein	  

groepje	  omwonenden	  over	  de	  
bouwplannen.	  	  

• Direct	  hebben	  tientallen	  buurtbewoners	  
bezwaar	  aangetekend.	  	  

• Tot	  op	  heden	  –	  4,5	  maand	  later	  –	  heeft	  de	  
gemeente	  nog	  niet	  inhoudelijk	  gereageerd	  
op	  die	  bezwaren.	  

• Half	  oktober	  werden	  wij	  geïnformeerd	  dat	  
de	  plannen	  verder	  zijn	  uitgewerkt,	  de	  
financiële	  haalbaarheid	  is	  onderzocht	  en	  er	  
tekeningen	  zijn	  gemaakt.	  

• Die	  plannen	  wil	  de	  gemeente	  tijdens	  de	  
informatieavond	  met	  ons	  delen.	  

	  
	  

Wat	  kunt	  u	  doen?	  
	  
Alle	  hulp	  is	  welkom	  om	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  
dit	  plan	  van	  tafel	  moet.	  
• Heeft	  u	  nog	  geen	  bezwaar	  gemaakt	  –	  dat	  

kan	  nog	  steeds	  (model	  beschikbaar	  -‐	  zie	  
hieronder).	  

• Maak	  uw	  zorgen	  direct	  kenbaar	  bij	  de	  leden	  
van	  de	  Gemeenteraad	  of	  het	  College	  van	  
B&W.	  

• Beschikt	  u	  over	  informatie	  over	  het	  terrein,	  
eerder	  plannen	  om	  hier	  te	  bouwen,	  of	  
andere	  nuttige	  informatie:	  stuur	  het	  ons!	  	  

• En	  vooral:	  Kom	  naar	  de	  informatieavond	  
op	  12	  november,	  20:00	  uur,	  in	  Het	  Witte	  
Huis	  en	  laat	  uw	  stem	  horen!	  

	  

Contact	  
	  

Wilt	  u	  meer	  weten,	  de	  standaard	  bezwaarbrief	  ontvangen,	  of	  heeft	  u	  meer	  informatie?	  	  
Mail	  dan	  naar	  speelterreinkerkweg@kpnmail.nl.	  

	  
Namens	  de	  direct	  omwonenden	  van	  het	  speelterrein	  aan	  de	  Kerkweg,	  

Jasper	  Spanbroek	   Mariëlle	  Zeer	   	   Wout	  Jansen	  
Kerkweg	  34	   	   Kerkweg	  25	   	   Kerkweg	  33	  


