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Het bord ‘auto te gast’ geeft aan dat er sprake is van 
een fietsstraat. Feitelijk zijn het fietspaden waar ook 
auto's op toegelaten worden en waar auto's zich dus 
moeten aanpassen aan de snelheid van fietsers. 

Een fietsstraat kan niet overal worden toegepast. De straat 
moet onderdeel zijn van een belangrijke fietsroute. Verder 
moeten er duidelijk meer fietsers van de route gebruik 
maken dan motorvoertuigen. De motorvoertuigen zijn bij 
voorkeur alleen bestemmingsverkeer. 

In onze gemeente zijn drie fietsstraten aangelegd: in 
Pijnacker de Noordweg, de route langs het spoor vanaf de 
Oostlaan tot en met de Schoutenlaan en de fietsstraat langs 
de Pijnackersevaart richting Delfgauw.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een fietsstraat vorm 
te geven. Kenmerkend is dat de fietsstraat van rood asfalt is 
gemaakt, dat het passeren van de fietsers mogelijk is door 
passeerstroken in een afwijkende verharding en dat de fiets-
straat voorrang heeft ten opzichte van de zijwegen. 

In 2012 hebben inwoners van 
Pijnacker-Nootdorp 272.490 kilo 
aan elektrische apparaten ingele-
verd. 84% van het materiaal is her-
gebruikt in de vorm van metalen, 
glas en plastic. 

Als gemeente willen we op een verant-
woorde manier met ons afval omgaan. 
Daarom laten we zoveel mogelijk het 
materiaal hergebruiken van de elektri-
sche apparaten die apart worden inge-
leverd bij het afvalbrengstation. Uit de 
rapportage van Wecycle, de organisatie 
die het hergebruik regelt,  blijkt dat 
het afgelopen jaar 84% van het materi-
aal is hergebruikt. Bovendien verme-

den we hiermee 917.745 kilo CO2 uit-
stoot. 

Wecycle concludeert verder dat in 2012 
in Pijnacker-Nootdorp relatief veel 
materiaal is ingeleverd bij het afval-
brengstation. Er is hier 5,4 kilo aan 
elektrische apparaten per inwoner 
ingeleverd terwijl dit landelijk gemid-
deld  4,8 kilo is. Bij in grootte vergelijk-
bare gemeenten is dit 5,3 kilo per 
inwoner. Pijnacker-Nootdorp heeft 
voor deze prestatie een certificaat ont-
vangen van Wecycle. Overigens was 
2012 het jaar waarin de pilot Afval 
Loont nog liep.

Woensdag 15 mei houdt de ge-
meente van 19.00 tot 21.00 uur een 
wijkschouw in Nootdorp Centrum/
West. 

Tijdens de wijkschouw inventariseert 
de wijkmanager met bewoners en even-
tuele andere professionals (politie, 
woningcorporatie) lopend door de wijk 
de verbeterpunten voor de leefbaarheid. 
Het gaat hierbij om algemene zaken 

rond het groen, verkeer, veiligheid en 
zaken van maatschappelijke aard.

Aanmelden
Wilt u uw zegje doen over knelpunten, 
ergernissen of zaken die u juist goed 
vindt en die wat u betreft zo moeten blij-
ven? Geeft u zich dan op voor de wijk-
schouw. Dit kan tot en met 9 mei bij wijk-
manager Leen Sinteur, tel 14 015 of l.sin-
teur@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw 

naam, adres en telefoonnummer waarop 
u overdag bereikbaar bent.

Meldpunt Wijkbeheer
Zaken als gaten in de weg, losliggende 
tegels, overhangend groen, zwerfvuil, 
kapotte straatverlichting en dergelijke 
kunt u doorgeven aan het Meldpunt 
Wijkbeheer. Kijk hiervoor op  
www.pijnacker-nootdorp.nl > Meldpunt 
Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.

 Wedstrijd YouTrash!

Half mei is het zover. 
Dan gaat de YouTrash! 
wedstrijd voor jongeren 
van start. Het thema is 
zwerfafval. Houd de web-
site www.jonginpijnacker-
nootdorp.nl in de gaten. 
Binnenkort staat daarop 
meer informatie.

 Gemeente gesloten tijdens feestdagen

- donderdag  9 mei (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 10 mei 
- maandag 20 mei (2e Pinksterdag).

Wij zijn deze dagen telefonisch niet bereikbaar. 
Wel kunt u voor een aantal producten gebruik 
maken van www.pijnacker-nootdorp.nl. 

 Luide sirenetest

Maandag 6 mei zijn om 12.00 uur de sirenes van 
het Nederlandse waarschuwingsstelsel te horen. 
Zo kan de gemeente nagaan of de apparatuur 
nog goed functioneert. Wilt u weten wat u zelf 
kunt doen in een crisissituatie? Kijk dan op onze 
website www.pijnacker-nootdorp.nl > Wonen en 
leven > Veiligheid.

Wat betekent het bord 
‘auto te gast’

Hergebruik afval in de gemeente

Wijkschouw Nootdorp Centrum/West
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Dodenherdenking 
2013
Zaterdag 4 mei is in Pijnacker de 
herdenking bij het monument in het 
Emmapark. In Nootdorp vindt dat tege-
lijkertijd plaats bij het monument in 
de Dorpsstraat. 

Beide herdenkingen beginnen om 19.00 
uur. In Nootdorp begint de plechtigheid in 
de NH Kerk aan de Dorpsstraat, waarna 
om 20.00 uur de twee minuten stilte bij 
het monument in acht worden genomen. 
In Pijnacker vindt een herdenkingsdienst 
plaats in de RK Kerk Joannes de Dooper 
waarna een stille tocht naar het monu-
ment in het Emmapark vertrekt. Ook hier 
worden om acht uur de twee minuten stil-
te in acht genomen. 

Zelf herdenken
U kunt naast het deelnemen aan de her-
denking in de kerk en bij het monument 
ook herdenken door: het halfstok hangen 
van de Nederlandse vlag (zonder wimpel) 
van 18.00 uur tot zonsondergang (circa 
21.15 uur), het respecteren van de twee 
minuten stilte tussen 20.00 en 20.02 uur, 
het niet organiseren van vermakelijkhe-
den op zaterdagavond 4 mei, dan wel hier-
bij rekening te houden met het bijzondere 
karakter van de avond, muziek en activi-
teiten te staken tussen 19.45 en 20.15 uur.

Bent u onderweg met de auto en wilt u de 
twee minuten stilte in acht nemen? Zoek 
dan bijtijds een parkeerplaats. Stilstaan op 
de rijbaan hindert overig verkeer en kan 
gevaarlijk zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.pijnacker-nootdorp.nl of contact 
opnemen met Hermine Overmaat, mede-
werkster Kabinetszaken, tel.: 14 015.

Doe mee met 
Wecycle-actie bij 
Avalex vanaf 1 mei
Lever uw afgedankte elektrische ap-
paraten of spaarlampen in bij een van 
de Avalex afvalbrengstations, zodat ze 
gerecycled kunnen worden. Bekijk de 
inleverlocaties op: avalex.nl/voor-inwo-
ners/brengstations.
De eerste honderd inleveraars van een 
elektrisch apparaat of spaarlamp ont-
vangen een unieke ‘bag to the future’-
tas. Ook worden er per afvalbrengsta-
tion 500 kanskaarten uitgedeeld voor 
een leuk uitje voor het hele gezin.

Bewonersenquête 
afvalinzameling 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp hoort graag uw me-
ning over de wijze van afvalinzameling. 

In de eerste twee weken van mei benadert adviesbureau IPR 
Normag namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp via een 
telefonische enquête circa 200 inwoners uit de gemeente. 
We hopen op uw medewerking!

Om de afvalscheiding te verbeteren, loopt er op dit moment 
een onderzoek naar de gescheiden inzameling van huisvuil. 
Extern bureau IPR-NORMAG onderzoekt de mogelijkheden 
voor het verbeteren van deze afvalscheiding op een manier 
die past bij onze gemeente en die niet teveel kost. 

Lage kosten
De enquête maakt deel uit van het onderzoek naar de meest 
geschikte methoden van afvalinzameling met als doel vanaf 
2015 65% afvalscheiding te behalen tegen zo laag mogelijke 
kosten. Nu is de afvalscheiding nog 49%. Het doel van de 
telefonische enquête is inzicht te krijgen in de mening van 
de inwoners van Pijnacker-Nootdorp over huishoudelijk 
afval. Wat zijn de ervaringen, is men bereid om afval meer 
te scheiden in grondstoffen, op welke wijze, en meer vragen 
over de afvalinzameling.

Stand van zaken 
ontwerp Heesterbuurt
Op 19 februari is het voorlopig ontwerp voor de 
Heesterbuurt in Pijnacker Noord gepresenteerd 
aan de bewoners.  

Twee onderwerpen hebben we nogmaals aan de bewo-
ners voorgelegd: de speelaanleiding in de  Seringenlaan 
en het parkeren in de buurt. Voor de speelaanleiding 
aan de Seringenlaan is een enquêteformulier verspreid 
in de directe omgeving. De inzendtermijn is inmiddels 
verstreken en de formulieren worden verwerkt. 

Voor het parkeren zijn twee alternatieven uitgewerkt die 
op de informatieavond van de wijkontsluitingsweg van 
23 april zijn gepresenteerd. Bewoners kunnen nog tot 8 
mei hierop reageren (zie ook de informatie op de website 
van de gemeente en de wijkvereniging). Daarna worden 
deze reacties verwerkt en zal het alternatief dat de voor-
keur verdient in het Definitief Ontwerp worden ver-
werkt. De verwachting is dat dit eind mei gereed zal zijn. 

Meer informatie
We zullen u hierover informeren via deze 
Gemeenteberichten en op de beide websites  
www.pijnacker-nootdorp.nl en www.pijnacker-noord.nl.



 College B&W
Op  sprak het college over de volgende 
onderwerpen:

- Eenmalige subsidieaanvraag Stichting Connecting Each Other
- Verzoek Willem Alexanderschool voor herzien bestemming 

financiële middelen
- Kader dienstverlening UWV voor arbeidsmarktregio Zuid-

Holland Centraal
- Zienswijze Veiligheidsregio meerjarenbegroting 2014-2017
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Emerald’
- Doelmatigheidonderzoek delegatie en mandaat
- Toestemming voor het brandveilig gebruiken van de Casa-

school aan de Acacialaan 10 Pijnacker
- Wijzigingen CAR/PNUWO betreffende H6a Gemeentelijke 

Levensloopregeling
- Wijziging H10d van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenre-

geling CAR/PNUWO
- WOB-verzoek AD over Audits enz
- Bezwaarschrift Octant asbest verwijderen in Koningshof
- Overeenkomst Gemeente Pijnacker-Nootdorp en gemeente 

Lansingerland over de plankosten 
Groenzoom

- Integraal advies tijdelijke huisvesting Casaschool
- Jaarrekening GGD Zuid-Holland West 2012

Deze rubriek is ter informatie. U kunt pas zienswijzen of 
bezwaarschriften tegen een collegebesluit indienen, wanneer 
dit als een afzonderlijke publicatie in de gemeenteberichten is 
geplaatst. Aanvragers ontvangen altijd schriftelijk bericht. De 
besluitenlijst vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek 
en organisatie > College > Collegevergaderingen.

 Spreekuur
Verkeersspreekuur
De gemeente houdt elke donderdag verkeersspreekuur van 
11.00 tot 12.00 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor verkeersza-
ken zoals gevaarlijke situaties, beschadigde of ontbrekende ver-
keersborden of -tekens. Dit spreekuur is alleen op afspraak, tel. 
14 015. Meldingen van bijvoorbeeld losliggende tegels horen 
thuis bij het Meldpunt Wijkbeheer. Verkeersovertredingen kunt 
u doorgeven aan de politie, tel. 0900 - 8844.

Welkom zonder afspraak

Wethouder Van Haagen
Maandag 6 mei is het spreekuur van wethouder Van Haagen. U 
bent welkom van 17.00 tot 18.00 uur in CulturA in Nootdorp.

Wethouder Van Haagen heeft in zijn portefeuille: Financiën 
en Grondzaken, Economie, Bedrijventerreinen en Wonen. Ook 
behoren de volgende projecten tot zijn aandachtsgebied: ’s-
Gravenhout, Sport, Ypenburg, Craeyenburch, AckersWoude, 
Pijnacker-Zuid, Tuindershof, De Groene Wijdte, Jozefhuis, Oran-
jepark, Klavertje 3, en Nootdorp-Centrum. 

Burgemeester Buddenberg
Maandag 6 mei is het spreekuur van burgemeester Budden-
berg. U bent welkom van 17.00 tot 18.00 uur in het gemeente-
kantoor in Pijnacker.

Bij burgemeester Buddenberg kunt u terecht voor alle be-
stuurszaken en de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. 
Hieronder valt o.a. Burgerzaken, Bezwaar en beroep, Com-
municatie, Brandweer en politie, Handhaving vergunningen en 
milieuhandhaving, Integrale veiligheid,  en Openbare orde. 

U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken.

Deze rubriek is ter informatie. U kunt pas zienswijzen of 
bezwaarschriften tegen een collegebesluit indienen, wanneer 
dit als een afzonderlijke publicatie in de gemeenteberichten is 
geplaatst. Aanvragers ontvangen altijd schriftelijk bericht. De 
besluitenlijst vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek 
en organisatie > College > Collegevergaderingen.

 Vergaderingen
Vergadering welstandscommissie
Op dinsdag 7 mei vergadert de regionale welstandscommissie 
in het gemeentekantoor in Pijnacker. De vergadering wordt 
gehouden van 09.30 tot circa 12.30 uur. Een vergadering van 
Welstandscommissie is openbaar. Als u een vergadering bij wilt 
wonen in verband met de behandeling van een bepaald bouw-
plan dan verzoeken wij u dit vooraf te melden bij de Ambtelijk-
secretaris van de Welstandscommissie, via  tel. 14 015. Bij de 
Ambtelijk-secretaris van de Welstandscommissie kunt u ook in-
formatie krijgen over de bouwplannen, die op de agenda staan. 

 Bekendmakingen
Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke 
regelingen 
Het college maakt bekend dat ontwerpbegrotingen voor het jaar 
2014 zijn ontvangen van de gemeenschappelijke regelingen Stads-
gewest Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden, Natuur- en 
recreatieschap Dobbeplas, Omgevingsdienst Haaglanden en De 
Groenzoom. De raad kan zienswijzen indien over deze ontwerp-
begrotingen. Op 23 mei 2013 spreekt de raad beeldvormend over 
deze ontwerpbegrotingen en over de in te brengen zienswijzen. 
Bovengenoemde stukken liggen vanaf 2 mei ter inzage bij het 
gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Ook kunnen ze 
worden gedownload via www.pijnacker-nootdorp.nl >Politiek en 
organisatie > Samenwerking.

Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen.

 Voor plaatsen LBG tankunit en oprichten van een 
inrichting

 Locatie Laan van Ruyven 1 en 3 Delfgauw
 Dossiernummer O12-0113 P

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 2 mei zes weken ter inzage in 
het gemeentekantoor Pijnacker. Er is een mogelijkheid tot het 
indienen van een zienswijze.

Voornemen opschorten GBA-persoonslijst 
Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt hierbij bekend het 
voornemen te hebben de in de Gemeentelijke Basisadminis-
tratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen persoonslijst van 
de navolgende perso(o)n(en) op te schorten, door toevoeging 
van de aanduiding “vertrokken naar onbekend land”. Van 
betrokkene(n) is bekend, dat hij/zij niet meer woonachtig is/zijn 
aan het in de GBA geregistreerde adres, terwijl een overeenkom-
stig de wettelijke bepalingen ingesteld onderzoek niet heeft 
geleid tot opsporing van de nieuwe woon- of verblijfplaats:

- Van der Harg, J.A. Oude Leedeweg 99, Pijnacker
- Seferina, R.A. Delftsestraatweg 258, Delfgauw.

Toevoeging van de aanduiding “vertrokken naar onbekend land” 
heeft vergaande consequenties. Het voornemen tot toevoeging 
ervan wordt echter uitgevoerd indien betrokkene niet binnen 6 
weken na publicatiedatum heeft gereageerd. Reageren kan door 
contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken, tel. 14 015 
of schriftelijk, gemeente Pijnacker-Nootdorp, afdeling Publieks-
zaken, team gegevensbeheer, postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

 Vergunningen
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning (Wabo) 

Onderstaande aanvragen hebben een informerend karakter en 
bieden op dit moment geen mogelijkheid hiertegen bezwaar 
te maken of beroep aan te tekenen. Bezwaar of beroep is pas 
mogelijk na verlening van de vergunning.

Inzage en 
reactiemogelijkheden
Stukken ter inzage
Bij de informatiebalie van het gemeen-
tekantoor in Pijnacker liggen ter inzage: 
wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, 
ontheffingsverzoeken en vrijstellingsver-
zoeken van bestemmingsplannen. Tij-
dens de inzagetermijn kunt u schriftelijk 
een inspraakreactie of zienswijze naar 
voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 1, 2640 
AA Pijnacker. Na deze termijn neemt het 
college een besluit over de aanvraag en 

wordt u hierover geïnformeerd.
Zodra de bouwplannen gedigitaliseerd 
worden, kunt u ook voor deze ruimte-
lijke plannen een digitale zienswijze 
indienen.

Inspraak en zienswijze
De wet geeft verschillende mogelijk-
heden om te reageren op plannen van 
de gemeente. Een inspraakreactie kunt 
u geven, wanneer nog niet vast staat 
of het college een bepaald besluit gaat 
nemen of niet. Een inspraakreactie dient 
u schriftelijk in. Een zienswijze dient u 
in wanneer sprake is van een voorge-
nomen besluit. Dit staat vermeld bij de 

publicatie in de gemeenteberichten. Een 
zienswijze kunt u schriftelijk indienen 
of mondeling (op afspraak) naar voren 
brengen, tel. 015 - 362 66 29, bij ziens-
wijze APV kunt u contact opnemen met 
L. Robbemond, tel. 14 015.

Bezwaar of beroep
Als u het niet eens bent met een besluit 
van de gemeente kunt u daartegen in 
veel gevallen eerst bezwaar maken. 
Een bezwaar moet u binnen zes weken 
schriftelijk indienen bij het orgaan dat 
het besluit heeft genomen: college, raad 
of burgemeester. Deze termijn gaat in 
een dag nadat het besluit aan de indie-

ner is bekendgemaakt. Bij de verleende 
vergunningen staat deze datum tussen 
haakjes. U wordt verzocht op uw brief 
Bezwaarschrift te vermelden. 

Als uitzondering op deze regel hoeft 
in sommige gevallen niet eerst een be-
zwaarschrift bij de gemeente te worden 
ingediend, maar kan direct beroep bij 
de rechtbank worden aangetekend. Het 
gaat dan om gevallen waarbij een bouw-
vergunning en een daarvoor noodzake-
lijke ontheffing van een bestemmings-
plan al gedurende zes weken ter inzage 
hebben gelegen. Het gemeentelijke 
Bouwtoezicht kan daarover in concrete 

zaken nader informatie geven. Het adres 
van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 
EH Den Haag.

Meer informatie
Voor meer informatie over het indienen 
van een zienswijze, een inspraakreactie 
en het maken van bezwaar tegen een 
besluit, kunt u kijken op internet: 
www.pijnacker-nootdorp.nl. Kijk onder 
Wonen en leven > Bouwen en wonen > 
Inzage en reactiemogelijkheden. Hier 
kunt u ook de folder ‘bezwaar maken’ 
downloaden. Deze folder is ook verkrijg-
baar bij het gemeentekantoor.

 Werk in uitvoering
  Pijnacker

  Centrumgebied (Oost- en Westlaan,
  Raadhuisplein e.o.)
 Periode 29 juni 05.00 tot 30 juni 23.00 uur
 Locatie centrum rond Raadhuisplein
 Stremming afgesloten
 Omleiding via Nootdorpseweg, Goudenregensingel en 

Meidoornlaan
 Toelichting braderie
 Informatie afdeling APV, tel. 14 015

  Duikersloot fietstunnel
 Periode 13 tot en met 17 mei dagelijks van 08.00 tot 

16.00 uur
 Locatie tussen Duikersloot en Florapad
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting schoonmaken tunnel
 Informatie Tim Calle, tel. 14 015

  Klapwijkseweg fietspad
 Periode tot 5 juli
 Locatie tussen Vlielandseweg en Vrouwenrecht
 Stremming afgesloten voor fietsers
 Omleiding Klapwijkseweg, klaproostunnel, W.A. pad,  

Industrieweg, L. de Colignystraat, Stations-
plein, Oostlaan.

 Toelichting rioolvervanging en asfalteren fietspad
 Informatie Jan van Heulen, tel. 06 – 229 243 26

  Oost- en Westlaan
 Periode 4 mei 19.20 tot 20.05 uur
 Locatie tussen Europalaan en Klapwijkseweg
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting dodenherdenking
 Informatie afdeling APV, tel. 14 015

  Vlielandseweg
 Periode 8 t/m 26 juli
 Locatie tussen Klapwijkseweg en Lange Campen
 Stremming rijstrook richting Zoetermeer afgesloten
 Omleiding Klapwijkseweg, N470, Berkelseweg, Katwijkerlaan
 Toelichting rioolvervanging
 Informatie Jan van Heulen, tel. 06 – 229 243 26

  Wethouder van der Vaartlaan
 Periode tot 31 mei
 Locatie hele straat
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting rioolvervanging 
 Informatie Jan van Heulen, tel. 06 – 229 243 26

  Nootdorp

  Dorpsstraat
 Periode 4 mei 19.45 tot 20.15 uur
 Locatie tussen Oudeweg en Pr. Bernhardstraat
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting dodenherdenking
 Informatie afdeling APV, tel. 14 015

  Molenweg - Oudeweg
 Periode 20 mei tot 5 juli
 Locatie tussen Kerkweg en Ds. C. Spoorlaan
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting reconstructie kruising
 Informatie Fred Maas, tel. 14 015

Langdurige afsluitingen of verkeersmaatregelen worden  
een beperkt aantal keren in dit overzicht vermeld. Kijk op 
www.pijnacker-nootdorp.nl > Snel naar > werk in uitvoering.



 Voor bouwen dakterras
 Dossiernummer  O13-0010 P
 Locatie Dukaatstraat 18 Delfgauw
 Datum besluit 16 april 2013

 Voor bouwen opbouw
 Dossiernummer  O12-0646 P
 Locatie Hunze 4 Pijnacker
 Datum besluit 28 maart 2013

 Voor bouwen dakopbouw
 Dossiernummer  13-0034 P
 Locatie Ribeslaan 29 Pijnacker
 Datum besluit 28 maart 2013

 Voor bouwen appartementen, commerciële ruim-
ten en parkeergarage

 Dossiernummer  O12-0090 N
 Locatie Dorpstraat 82 t/m 90 Nootdorp
 Datum besluit 18 april 2013

 Voor aanleg tijdelijke werkweg
  Handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening
 Dossiernummer  13-0114 P
 Locatie Nieuwkoopseweg Pijnacker
 Datum besluit 17 april 2013

 Voor plaatsen reclamebord
 Dossiernummer  O13-0138 N 
 Locatie Laan van Ambacht 13 Nootdorp
 Datum besluit 15 april 2013

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

 Voor verbouwen woonhuis
 Dossiernummer  O13-0043 P
 Locatie Mr. Dr. Van den Helmlaan 2 Pijnacker
 Datum besluit 22 april 2013

 Voor plaatsen windscherm
 Dossiernummer  O13-0127 N
 Locatie Friendshipring 98 Nootdorp
 Datum besluit 22 april 2013

 Voor vergroten woning
  handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening
 Dossiernummer  O13-0116 P
 Locatie Sluiswachterstraat 16 Delfgauw
 Datum besluit 24 april 2013

 Voor bouwen woning
  handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening
 Dossiernummer  O12-0578 P
 Locatie Zuideindseweg 122A Delfgauw
 Datum besluit 24 april 2013

Sloopmeldingen

Deze sloopmeldingen zijn ter kennisgeving

Kennisgeving

 Voor verwijderen asbest
 Dossiernummer O13-0193 P
 Locatie Wilhelminasingel 40 Pijnacker
 Datum ontvangst  10 april 2013
 
 Voor slopen schuur
 Dossiernummer O13-0215 P
 Locatie Suze Groenewegstraat 17 Pijnacker
 Datum ontvangst 22 april 2013
 

 Voor vergroten woning
 Dossiernummer O13-0210 N
 Locatie Jasmijnhof 17 Nootdorp
 Datum ontvangst 19 april 2013

 Voor plaatsen velux raam
 Dossiernummer O13-0211 P
 Locatie Irenestraat 16 Pijnacker
 Datum ontvangst 18 april 2013

 Voor verbouwen woning en plaatsen zonnepanelen
 Dossiernummer O13-0212 N
 Locatie Kerkweg 48 Nootdorp
 Datum ontvangst 18 april 2013

 Voor uitbreiding dakopbouw
 Dossiernummer O13-0213 P
 Locatie Azijnmakerstraat 10 Delfgauw
 Datum ontvangst 19 april 2013

 Voor intern verbouwen bedrijfspand (realiseren 
bedrijfswoning)

 Dossiernummer 13-0214 N
 Locatie Oudeweg 62 Nootdorp
 Datum ontvangst 19 april 2013

 Voor aanleggen uitrit nabij N470
 Dossiernummer O13-0216 P
 Locatie Inrichting Groenzoom plandeel 4 Pijnacker
 Datum ontvangst 22-04-2013

 Voor kappen 1 berk
 Dossiernummer 13-0218 P
 Locatie Wilgenhof 13 Pijnacker
 Datum ontvangst 23 april 2013

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 
(Wabo)

 Voor Bouwen gebouwencomplex met vlaggen-
mast en reclame en aanleggen  
 uitritten

 Dossiernummer O13-0065 N
 Reden publicatie Wabo artikel 3.9
 Locatie Prismastraat te Nootdorp (bedrijvenpark 

Heron)
 Datum ontvangst 01-02-2013

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)

Onderstaande verleende vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingtijden van afdeling publiekszaken, bouw- en woning-
toezicht. Oranjeplein 1, Pijnacker. Voor meer informatie: zie 
kader ‘Inzage en reactiemogelijkheden’.

Rectificatie
Door een misverstand stonden woensdag 24 april 2013 de inge-
diende aanvragen voor een omgevingsvergunning ook onder het 
kopje ‘Verleende omgevingsvergunning (Wabo)’. Dit zijn de juiste.

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
 Voor wijzigen voorgevel
 Dossiernummer  O13-0182 P
 Locatie Schoutenlaan 43 Pijnacker
 Datum besluit 11 april 2013

 Voor maken uitrit
 Dossiernummer  O12-0531 P
 Locatie Vrederustlaan 18 Delfgauw
 Datum verzending 12 april 2013

 Voor aanleggen uitrit
  bouwen brug
 Dossiernummer  13-0103 P
 Locatie Oude Leedeweg 135 Pijnacker
 Datum besluit 15 april 2013

Raadsvergaderingen 
De raadsvergaderingen vinden plaats in het Bestuurscentrum, 
Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van harte welkom om bij de 
vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen ook on-
line volgen, kijk op http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/. 
Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur.

- Vanwege het mei-reces is er op donderdag 2 en 9 mei geen 
gemeenteraadsvergadering

- Op woensdag 15 mei vindt de bijeenkomst over het concept-
subsidiebeleidskader plaats

- De agenda van raadssessie 16 van 16 mei zal op woensdag 15 
mei gepubliceerd worden.

Agenda en stukken 
Agenda’s zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de 
agendacommissie. De definitieve agenda wordt ter vergadering 
vastgesteld. Kijk voor de laatste wijzigingen en de onderlig-
gende stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl en kies voor 
de menu-optie ‘Politiek en Organisatie > Gemeenteraad > 
Agenda’s en stukken raadsvergaderingen’.

Spreekrecht voor het publiek 
Wilt u zelf iets zeggen over een bepaald agendapunt, dan kunt u 
gebruik maken van het spreekrecht. U dient dit tenminste 8 uur 
voor de desbetreffende vergadering te melden bij de griffie via  
015-3626976 of 015-3626975. Een e-mail sturen kan ook naar: 
griffie@pijnacker-nootdorp.nl. De richtlijnen voor insprekers 
kunt u vinden via www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en orga-
nisatie > Gemeenteraad > Raad inspreken tijdens vergaderingen. 

Gemeentekantoor Pijnacker, Oranjeplein 1

post Postbus 1, 
 2640 AA Pijnacker
 fax 015 - 362 68 50

Publiekszaken, alleen op afspraak 

Maandag 09.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 13.00 tot 20.00 uur
Woensdag 09.00 tot 17.00 uur
Donderdag 13.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 17.00 uur

U kunt bij Publiekszaken alleen op afspraak terecht. De 
bedoeling hiervan is om onnodige wachttijden zo veel 
mogelijk te voorkomen.

Bij Publiekszaken kunnen inwoners onder meer terecht 
voor rijbewijzen, uittreksels Burgerlijke Stand, Nederlandse 
identiteitskaarten of met vragen over de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning.

Maak een afspraak via www.pijnacker-nootdorp.nl > 
Afspraak maken. Of bel: 14 015.

Digitale balie
Digitale balie: zeven dagen per week, 24 uur per dag via 
www.pijnacker-nootdorp.nl > Loketten.

Gemeentelijk informatiepunt Nootdorp
Het gemeentelijk informatiepunt is gevestigd in Bibliotheek 
Oostland, Koningin Wilhelminastraat 5 in Nootdorp. 
De openingstijden zijn niet gelijk aan die van de bibliotheek. 
De afdeling Publiekszaken in Pijnacker is via het Nootdorpse 
gemeentelijk informatiepunt bereikbaar op maandag, 
woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Bestuurscentrum & Griffie 
Emmastraat 165, 2641 ED Pijnacker
Tel. 14 015 of e-mail griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Meldpunt Leefomgeving 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur. Telefoon 14 015.
www.pijnacker-nootdorp.nl >Meldpunt Leefomgeving

Informatiecentrum Pijnacker Zuid Keijzershof
Klapwijkseweg 2a Pijnacker, 
tel. 010 - 514 71 93. 
Woensdag en donderdag: 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 uur tot 13.00 uur.
www.Keijzershof.nl

Afvalinzameling Avalex 
Huisvuilinzameling,
tel. 0900 - 0507 op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
e-mail: info@avalex.nl
Afvalbrengstation Molenweg 61 in Nootdorp
Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 08.00 - 12.00 uur 

Pijnacker Centrum/Ackershof 
Wilt u een modelwoning bezoeken? Elke woensdag en zaterdag 
is er open huis van 11.00 tot 12.00 uur.
De makelaars hebben de sleutel en kunnen op afspraak het 
project bezichtigen met aspirant-kopers.
Vragen over nieuwbouw in het centrum? De uitvoerder vindt u 
in het oude pand van Schoonenberg in het Emmapark.

Alarmnummer: (015) 369 22 81 
Uitsluitend voor zeer spoedeisende storingen en gebreken 
buiten kantooruren.

 telefoon 14 015 
 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl
 internet www.pijnacker-nootdorp.nl

 Voor verwijderen asbest
 Dossiernummer O13-0206 N
 Locatie Burgemeester Scholvinckplein 23 Nootdorp
 Datum ontvangst 17 april 2013

Akkoord ter kennisgeving

 Voor verwijderen asbest
 Dossiernummer O13-0193 P
 Locatie Wilhelminasingel 40 Pijnacker
 Datum besluit 22 april 2013

 Voor verwijderen asbest
 Dossiernummer O13-0206 N
 Locatie Burg Scholvinckplein 23 Nootdorp
 Datum besluit 23 april 2013

 Inzameling
Collecte 
Astma Fonds heeft een vergunning om van 12 mei tot en met 
18 mei te collecteren in Pijnacker-Nootdorp.


