
Aan	  de	  omwonenden	  van	  het	  speelterrein	  aan	  de	  Kerkweg	  
(Kerkweg,	  Adam	  Pijnackerstraat,	  Willem	  van	  Windenstraat,	  Julianalaan,	  etc.)	  
	  
	  
	  
	  
Beste	  buren,	  
	  
Zoals	  jullie	  wellicht	  al	  gehoord	  hebben	  heeft	  de	  gemeente	  het	  plan	  opgevat	  om	  op	  het	  
speelterrein	  aan	  de	  Kerkweg	  starterswoningen	  te	  bouwen.	  Er	  zijn	  nog	  weinig	  details	  
bekend,	  maar	  het	  zou	  gaan	  om	  5	  woningen,	  inclusief	  parkeerplaatsen.	  Daarmee	  zou	  het	  
laatste	  stukje	  open	  (speel)ruimte	  in	  onze	  buurt	  verdwijnen.	  	  
	  
Wij	  zijn	  het	  absoluut	  niet	  eens	  met	  dit	  plan.	  En	  uit	  de	  gesprekken	  in	  de	  straat	  maken	  we	  
op	  dat	  we	  daarin	  zeker	  niet	  alleen	  staan!	  	  
	  
De	  gemeente	  schijnt	  haast	  te	  willen	  maken,	  en	  zou	  al	  voor	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  met	  de	  
verkoop	  willen	  beginnen.	  Het	  is	  daarom	  van	  belang	  snel	  te	  handelen	  en	  aan	  de	  gemeente	  
te	  laten	  weten	  dat	  we	  het	  hier	  niet	  mee	  eens	  zijn.	  De	  direct	  omwonenden	  zullen	  een	  
uitvoerige	  brief	  aan	  de	  gemeente	  sturen	  met	  verschillende	  bezwaren.	  Maar	  het	  helpt	  als	  
er	  zoveel	  mogelijk	  bezwaren	  bij	  de	  gemeente	  terechtkomen!	  
	  
In	  de	  bijlage	  bij	  deze	  brief	  vind	  je	  een	  standaardbrief,	  die	  jij,	  als	  omwonende,	  aan	  de	  
gemeente	  kunt	  sturen:	  vul	  simpelweg	  de	  datum	  en	  je	  contactgegevens	  in,	  onderteken	  de	  
brief	  en	  stuur	  hem	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  (Gemeente	  Pijnacker	  -	  Nootdorp,	  College	  van	  B&W,	  
Postbus	  1,	  2640	  AA	  Pijnacker).	  	  
	  
Natuurlijk	  kan	  je	  ook	  een	  eigen	  brief	  aan	  de	  gemeente	  sturen.	  Wil	  je	  de	  brief	  in	  bijlage	  
elektronisch	  ontvangen?	  Mail	  dan	  even	  naar	  onderstaand	  e-‐mailadres.	  	  
	  
En	  verder	  is	  alle	  hulp	  uiteraard	  welkom:	  laat	  weten	  hoe	  je	  erover	  denkt	  –	  bij	  de	  
gemeente,	  bij	  raadsleden,	  bij	  de	  media,	  waar	  dan	  ook.	  
	  
Wil	  je	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  het	  protest,	  of	  heb	  je	  tips,	  adviezen,	  kennis,	  et	  cetera?	  
Mail	  dan	  even	  naar	  speelterreinkerkweg@kpnmail.nl	  	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
	  
	  
	  
@@@	  


