
Actiepuntenlijst wijkschouw Pijnacker Noord

Datum: woensdag 16 september 2020
Deelnemers: 5 bewoners, wijkagent, jongerenwerker en wijkmanager

Thema Locatie Probleem/aandachtspunt Oplossing/reactie Realisatie
Woonomgeving/

leefomgeving

Nobellaan Het hondenuitrengebied aan de Nobellaan heeft geen 

omheining waardoor het niet veilig is om je hond los te 

laten lopen. Ook tussen het wandelpad aan de oostzijde 

van de watergang en de naastgelegen speelvelden staat 

geen omheining waardoor loslopende honden te 

makkelijk de voor honden verboden speelvelden 

oprennen.

De huidige inrichting van deze groenvoorziening is het resultaat van 

uitvoerig overleg met bewoners en wijkvereniging in het kader van 

de herinrichting in 2011. Een omheining langs de Nobellaan past 

niet in het destijds met draagvlak gekozen ontwerp.

Het wandelpad aan de oostzijde van de watergang maakt geen 

onderdeel uit van dit hondenuitrengebied. Bij het oversteken van de 

watergang moeten honden dus aangelijnd worden. 

Volgens gemeentelijk beleid worden hondenuitrengebieden wel 

aangewezen maar niet altijd voorzien van een omheining. Pijnacker 

Noord heeft wel een omheind uitrengebied langs het Spoorpad, 

naast de flat 'Colijn'. Alle aangewezen hondenuitrengebieden zijn 

vermeld op de gemeentelijke website: www.pijnacker-

nootdorp.nl/honden.  

n.v.t.

Nobellaan Er ligt regelmatig veel zwerfvuil voor het perceel van de 

Lidl. Welke verantwoordelijkheid heeft de winkelier 

hierin?

Het schoonhouden van de openbare ruimte is in eerste aanleg een 

taak van de gemeente. Daarbovenop hebben winkeliers de 

wettelijke plicht om de directe buitenruimte rond hun winkel 

schoon te houden. In de praktijk betekent dit dat het gemeentelijk 

Servicebedrijf en de winkeliers de omgeving in goede samenspraak 

en samenwerking zo schoon mogelijk houden. Meldingen van 

omwonenden bij het Meldpunt Leefomgeving in situaties van 

overmatig zwerfvuil, kunnen hier zeer behulpzaam bij zijn. 

n.v.t.

Sportlaan Het huidige type afvalbakken maakt het voor vogels te 

gemakkelijk om vuil uit de bakken te halen. Bijvoorbeeld 

de afvalbak bij het rustpunt/watertappunt naast de 

rotonde bij De Viergang. Klepjes op deze bakken zijn zeer 

wenselijk om een schone omgeving te houden.

De betreffende afvalbak wordt meerdere keren per week door het 

Servicebedrijf van de gemeente geleegd. Dan wordt ook het 

eventuele vuil op dit rustpunt opgeruimd. Daarnaast wordt ook snel 

gehandeld als een melding via het Meldpunt Leefomgeving wordt 

ontvangen. Vooralsnog zien we geen mogelijkheid maar ook geen 

noodzaak om alle afvalbakken van klepjes te voorzien. 

n.v.t.



Groen

Pasteurlaan/Dunantlaan/

Einsteinlaan

Bewoners willen graag de boomspiegels/-vakken rond 

acht bomen in de Pasteurlaan/Dunantlaan/ Einsteinlaan 

adopteren en zelf gaan inrichten en onderhouden.

De gemeente is heel blij met dergelijke bewonersinitiatieven. Als de 

bewoners een aanvraag bewonersgroen indienen, worden met hen 

nadere afspraken gemaakt. De gemeente zorgt daarbij een voor 

prettige start (bijv. vakken rooien) en verschaft een eenmalige 

vergoeding. Uitgebreide informatie is te vinden op de gemeentelijke 

website: www.pijnacker-nootdorp.nl/bewonersgroen. 

afhankelijk van 

initiatief 

bewoners

Verkeer

Pasteurlaan/Dunantlaan/

Einsteinlaan

De Geleerdenbuurt is als erf ingericht wat betekent dat 

de maximumsnelheid 15 km/u is. Vooral op de 

doorgaande route Pasteurlaan/Dunantlaan/Einstein-laan 

wordt (veel) te hard gereden. Om de veiligheid te 

waarborgen zijn maatregelen nodig.

De huidige inrichting van de Geleerdenbuurt als erf is het resultaat 

van uitvoerig overleg met bewoners en wijkvereniging in het kader 

van de herinrichting in 2011 en is dus met draagvlak tot stand 

gekomen. Omdat echter meerdere signalen worden ontvangen over 

de hoge snelheden op deze doorgaande route, zullen we met de 

betreffende bewoners in contact treden om samen te bekijken of en 

welke (eenvoudige) maatregelen hier tegen mogelijk zijn. 

4e kw 2020/

1e helft 2021

Laatste actualisatie:  9-10-2020


