Mededelingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 7 november 2012

Nieuwe verordeningen

Samenwerking Biesieklette

Wet werk en bijstand
Er gelden nieuwe regels voor mensen
met een uitkering. Alle wijzigingen zijn
gericht op het bevorderen van uitstroom
uit de uitkering naar werk.

men (salaris of studiefinanciering) van uw kinderen
een bepaalde grens niet
overschrijdt. U wordt dan
niet meer benadeeld door
bijvoorbeeld een bijbaan
van uw kinderen.
• Voor schoolverlaters gaat
de bijstandsnorm/toeslag
het eerste half jaar na het
beëindigen van een opleiding omlaag. Het bedrag
dat u als schoolverlater ontvangt is
daardoor lager dan de studiefinanciering. Het is dus financieel niet aantrekkelijk om te stoppen met school.
• Voor jongeren van 21 en 22 jaar wordt
de bijstandsnorm/toeslag lager. Het
bedrag dat zij ontvangen is daardoor
lager dan het minimum jeugdloon.
Jongeren die gaan werken, gaan dus
meer verdienen.

I

n de Wet werk en bijstand zijn bijstandsnormen vastgesteld. Die vormen
de basis voor de hoogte van uw uitkering.
Dit basisbedrag kan worden verhoogd of
verlaagd via een gemeentelijke toeslag
of verlaging. Het bedrag dat u ontvangt
kan bijvoorbeeld lager worden als u
woonlasten met iemand kunt delen. Uw
uitkering kan ook juist hoger worden als
u alleen woont.
De regels over het verhogen of verlagen
van de bijstandsnorm (en dus de hoogte
van de uitkering) zijn op een aantal punten veranderd.
• De bijstandsnorm/toeslag (en dus
de hoogte van de uitkering) wordt
niet verlaagd als u samenwoont met
iemand die zorgbehoevend is, anders
dan uw partner.
• De bijstandsnorm/toeslag wordt niet
verlaagd als u samenwoont met kinderen van 18 jaar en ouder en het inko-

De weekmarkt is iedere woensdag
van 08.30 - 13.00 uur. De gemeente
Pijnacker-Nootdorp verstrekt u graag
een vergunning. De beschikbare
plaatsen worden op volgorde van het
Brancheringsplan uitgegeven. Als

Het verlagen van de uitkering als straf
Voor uitkeringsgerechtigden gelden
verplichtingen. Voor wie deze niet, of
onvoldoende, nakomt kan de uitkering
worden verlaagd.
• De hoogte van de bedragen waarmee
uw uitkering verlaagd kan worden, zijn
hoger geworden (de financiële straf
wordt dus hoger).
• Als u geen tegenprestatie voor uw uitkering levert, kan de uitkering worden
verlaagd.

De gemeente zet alleen geld in voor
ondersteuning gericht op uitstroom naar
werk. Dit betekent dat:
• inkomsten uit werk altijd in mindering
worden gebracht op een uitkering;

Uitgifte standplaatsen Markt

Dat betekent weer nieuwe kansen
voor kooplieden uit de volgende
branches:
• Kinderkleding
• Beddentextiel
• Dierenbenodigdheden
• Hobbyartikelen en wenskaarten
• Speelgoed
• Herenkleding
• Klassieke damesmode

• een werkgever mogelijk een bonus kan
krijgen als die iemand met een uitkering in dienst neemt.

Reïntegratie

Pijnacker

Op de weekmarkt in Pijnacker is per 1
januari 2013 ruimte voor enkele extra
plaatsen.

Woensdag 14 november tekenen de
gemeente en de stichting Biesieklette een
officiële samenwerkingsovereenkomst.
Vanaf de zomer werkt de gemeente
samen met Biesieklette. Die verzorgt de
bewaakte fietsenstallingen in PijnackerNootdorp. Zeven klanten van Maatschappelijke Zaken werken nu met behoud van
uitkering bij deze fietsenstallingen. Ook
krijgen zij gerichte coaching om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het
werk bij Biesieklette is bedoeld als opstap
naar een betaalde baan.

meerdere kooplieden uit eenzelfde
branche zich aanmelden, geschiedt
de toewijzing door loting. Branches waarvoor al een vergunning is
uitgegeven of waarvoor een wachtlijst bestaat, kunnen niet aan deze
inschrijving deelnemen.
Aanmelding
Bent u geïnteresseerd? Neem dan
voor 21 november contact op met
Karin Beek via k.beek@pijnackernootdorp.nl of schriftelijk: Marktadministratie, Postbus 1, 2640 AA
Pijnacker.
Vermeld bij uw aanmelding uw
branche en stuur een kopie van uw
inschrijving in het Handelsregister,
het nummer van de registratiekaart
en het polisnummer van uw WAverzekering mee.

Gemeentekantoor
dicht in kerstvakantie
Van maandag 24 december 2012 tot en met
dinsdag 1 januari 2013 zijn alle gemeentelijke afdelingen en diensten gesloten.

Niet in de rij staan?
Maak een afspraak via het E-loket

www.pijnacker-nootdorp.nl
Burgerlijke
stand
Alleen voor geboorte- of overlijdensaangiften en
spoedaanvragen reisdocumenten kunt u op onderstaande dagen en tijden terecht in het gemeentekantoor in Pijnacker.
Maandag 24 december van 08.30 tot 09.30 uur.
Vrijdag 28 december van 08.30 tot 09.30 uur.
Maak een afspraak of vraag documenten online aan
Maandag 31 december van 08.30 tot 09.30 uur

Geen wachttijden?

www.pijnacker-nootdorp.nl

Maak een afspraak via www.pijnacker-nootdorp.nl >
Snel naar > Afspraak maken om lange wachttijden
te voorkomen.

Documenten online
Ga naar het E-loket
aanvragen?

www.pijnacker-nootdorp.nl

Themabijeenkomst voor sportverenigingen
Maandag 12 november organiseert het
Sportplatform een themabijeenkomst
voor sportorganisaties. Het thema is:
‘Invoering van het profijtbeginsel is een
feit! Hoe nu verder?’
Vorig jaar besloot de gemeente om het
profijtbeginsel binnen- en buitensport in te
voeren. Dit heeft gevolgen voor de tarieven
van de gemeentelijke sportvoorzieningen.
De verhoging van de tarieven is inmiddels
bekend.

Kennis delen
Het Sportplatform heeft verschillende sportorganisaties gevraagd om te vertellen hoe zij

Verhuizing
digitaal
Besluit
voortgang
Ga naar het E-loket
doorgeven?

Brochure greenport Westland-Oostland
Westland-Oostland is het grootste internationale tuinbouwcluster ter wereld.
Alle grote en belangrijke spelers in de
glastuinbouw zijn hier te vinden. In de
brochure die onlangs is verschenen laat
de greenport zien wat haar succes is,
waar de ambities liggen voor de toekomst en hoe ondernemers en bestuurders samen werken aan het behoud van
deze wereldwijde toppositie. Kijk op de
ondernemerspagina op www.pijnackernootdorp.nl > Ondernemers.

Inloopbijeenkomst eVOG
De regiogemeenten houden op donderdag 8 november van 17.00 tot 19.00 uur
een inloopbijeenkomst over het aanvragen van een VOG, een Verklaring omtrent
gedrag. Werkgevers kunnen voor werk
nemers een VOG aanvragen. Voor een
digitale aanvraag hebben werkgevers
eHerkenning nodig, een soort DigiD voor
bedrijven. Daarom zijn ook leveranciers
van eHerkenningsmiddelen aanwezig. De
bijeenkomst vindt plaats in de Stadswinkel, Phoenixstraat 16 in Delft. Aanmelden
kan via: hberkhout@delft.nl.

Gemeentelijk informatiepunt
Binnenkort beschikt Pijnacker-Nootdorp
over een gemeentelijk informatiepunt in
de Bibliotheek Oostland aan de Koningin
Wilhelminastraat 5 in Nootdorp. Via dit
informatiepunt kunnen inwoners met een
beeld- en spraakverbinding contact opnemen met een medewerker in het gemeentekantoor. Wethouder Bert van Alphen
(publiekszaken) opent het informatiepunt
officieel op woensdag 14 november. Het
gemeentelijk informatiepunt vloeit voort
uit een raadsbesluit over bereikbaarheid
van de gemeente in de kern Nootdorp.

Afval Loont eind

november

aan kijken tegen de verhoging van de tarie- www.pijnacker-nootdorp.nl
ven. Gaan de contributies omhoog? Wordt
Het besluit over het wel of
er op de uitgaven bezuinigd? Zijn er andere
niet doorgaan van afvalinzamaatregelen genomen? Het doel van deze
bijeenkomst is om te leren van elkaar door
melingsmethode Afval Loont is
ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.
verplaatst naar de raadsverga-

Aanmelden
De themabijeenkomst wordt gehouden in het
clubgebouw van Club de Pétanque ‘Folâtre’,
Sportlaan 7 in Pijnacker. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, maar de zaal is al om 19.45
uur open. Deelname is gratis. Graag wel even
vooraf aanmelden bij Sjoerd van der Sluis,
ambtelijk secretaris van het Sportplatform, via
s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl.

dering van 29 november.
Tijdens de raadsvergadering van 31
oktober verzocht de CDA-fractie de
wethouder de diverse scenario’s van
stoppen of doorgaan met Afval Loont
beter in beeld brengen, omdat er
bij meerdere fracties toch nog veel
onduidelijkheden waren. Daarop is
besloten het onderwerp een maand
door te schuiven, zodat de raad op 29

november een weloverwogen besluit
kan nemen.
Proefperiode
Het project Afval Loont is september
2011 gestart om de gescheiden inzameling van herbruikbare huishoudelijke afvalstoffen te verhogen. Na een
proefperiode moet de gemeenteraad
besluiten of Pijnacker-Nootdorp wel of
niet doorgaat met Afval Loont. Pijnacker-Nootdorp is de eerste gemeente
waar deze manier van afval inzameling is gestart. Afval Loont loopt in
ieder geval door tot januari 2013.

Bouwplannen

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
Publiekszaken, team gegevensbeheer, postbus 1, 2640 AA
Pijnacker.

College B&W
Verordeningen

Vrijstellingen

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 (onder
Bestuur > College) of bij het gemeentekantoor in Pijnacker.

Op 23 oktober sprak het college over de
volgende onderwerpen:
- Eenmalige subsidieaanvraag Oratoriumkoor Cantando Pijnacker voor kerstconcert 2012
- Eenmalige subsidieaanvraag Stichting Actie Stille Armoede
- Doordecentralisatie onderhoud schoolgebouwen
- Vrijkomende Agrarische Bebouwing Oude Leedeweg 11
- Septembercirculaire gemeentefonds
- 1e Wijziging Notitie Standplaatsenbeleid 2012

Vergunningen
Ontvangen aanvragen
Bouwplannen

Bekendmaking

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.
Verordeningen

Vrijstellingen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning (Wabo)

Spreekuur
Welkom zonder afspraak
Wethouder Oudhof
Woensdag 7 november is het spreekuur van wethouder Oudhof.
U bent welkom van 17.00 tot 18.00 uur in CulturA in Nootdorp.
U hoeft voor dit spreekuur geen afspraak te maken.
Wethouder Oudhof is kernwethouder van Nootdorp. Daarnaast
heeft hij in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering, Sport, Beheer openbare ruimte, Jongeren, Wijkgericht werken. Verder heeft hij de
regie over de volgende projecten: Oranjepark, Klavertje 3, P&R
terrein Pijnacker en Nootdorp-Centrum.

Verkeersspreekuur
De gemeente houdt elke donderdag verkeersspreekuur van
11.00 tot 12.00 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor verkeerszaken
zoals gevaarlijke situaties, beschadigde of ontbrekende verkeersborden 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.

Vergaderingen
Vergadering Programmaraad
Woensdag 14 november vergadert de Programmaraad
LeidschendamVoorburg-Rijswijk-Wassenaar-Nootdorp. De
vergadering is openbaar dus u bent welkom om 18.45 uur in het
gemeentehuis van Wassenaar. Voor de agenda of meer informatie kunt u terecht www.programmaraadlrvw.nl.
Bouwplannen

Bekendmakingen
Verordeningen

Voornemen opschorten GBA-persoonslijst
Bekendmaking

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt hierbij bekend het
voornemen te hebben de in de Gemeentelijke Basisadministratie 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 overeenkomstig de wettelijke bepalingen ingesteld onderzoek niet heeft
geleid tot opsporing van de nieuwe woon- of verblijfplaats:
Vrijstellingen

Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

kappen boom
Acacialaan 18 Pijnacker
24 oktober 2012
12-0533 P

Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

maken uitrit
Oude Leedeweg Pijnacker
19 oktober 2012
12-0529 P

Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

vergroten woning
Veenweg 27 Nootdorp
22 oktober 2012
O12-0527 N

Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

vergroten woning
Kerkweg 87 Pijnacker
27 oktober 2012
O12-0539 P

Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

vergroten woning
Mare 9 Pijnacker
30 oktober 2012
O12-0541-P

Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

kappen 1 boom
De Melkpotte 20 Nootdorp
30 oktober 2012
12-0544 N

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
(Wabo)
Voor uitbreiding hockeyclub Pijnacker
	handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Reden publicatie Wabo artikel 3.9
Locatie Sportlaan 6 Pijnacker
Datum ontvangst 15 augustus 2012
Dossiernummer O12-0419 P
Voor vergroten/verplaatsen technische ruimte
	het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Reden publicatie Wabo artikel 3.9
Locatie nabij verkeerstorenlaan Nootdorp
Datum ontvangst 11 september 2012
Dossiernummer O12-0465 N

- D. Shakirova, Bieslandseweg 2, Delfgauw
- I. Ruban, Bieslandseweg 2, Delfgauw

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

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Voor
Locatie
Datum besluit
Dossiernummer

wijzigen gevel aan voorzijde
Noordeindseweg 68a Delfgauw
29 oktober 2012
O12-0409 P

Voor
Locatie
Datum besluit
Dossiernummer

bouwen tuinhuis
Promotor 5 Nootdorp
29 oktober 2012
O12-0391 N

Rectificatie
Voor
Locatie
Datum besluit
Dossiernummer

kappen 1 boom
t.h.v. Noordeindseweg 56 Delfgauw
14 oktober 2012
O12-0514 P

Sloopmeldingen
Deze sloopmeldingen zijn ter kennisgeving

Ingediende sloopmeldingen ter kennisgeving
Voor
Locatie
Datum ontvangst
Dossiernummer

verwijderen asbesthoudende platen
Korteweg 2 Pijnacker
26 oktober 2012
O12-0538 P

Sloopmeldingen akkoord ter kennisgeving
Voor
Locatie
Datum besluit
Dossiernummer

verwijderen asbesthoudende platen
Korteweg 2 Pijnacker
31 oktober 2012
O12-0538 P

Werk in uitvoering
		 Pijnacker
		 Emmastraat
Periode
Locatie
Stremming
Omleiding
Toelichting
Informatie

9 november van 09.30 tot 13.30 uur
tussen Van Brachtstraat en Stationsstraat
afgesloten
geen
bouwwerkzaamheden Terre des Hommes
Arnoud Baars, tel. 14 015

		 Nobellaan en Troelstralaan
Periode
Locatie
Stremming
Omleiding
Toelichting
Informatie

tot 16 november
tussen Nansenlaan en Einsteinlaan
afgesloten
geen
aanleg definitieve bestrating
Marcel Schulze, tel. 06 - 200 17 031

		 Delfgauw
		 Spiegelmakerstraat

Inzage en reactiemogelijkheden
Stukken ter inzage
Bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker liggen ter inzage:
wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen,
ontheffingsverzoeken en vrijstellingsverzoeken van bestemmingsplannen.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk een inspraakreactie of zienswijze naar
voren brengen bij het college van burgemeester 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 ruimtelijke
plannen een digitale zienswijze indienen.

Inspraak en zienswijze
De wet geeft verschillende mogelijkheden 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 voorgenomen 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 28 of 362 66 29, bij
zienswijze 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 indiener
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 bouwvergunning en een daarvoor noodzakelijke ontheffing van een bestemmingsplan 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
Inwoners> Bouwen en wonen > Inzage en
reactiemogelijkheden. Hier kunt u ook
de folder ‘bezwaar maken’ downloaden.
Deze folder is ook verkrijgbaar bij het
gemeentekantoor en bij het servicepunt
in Nootdorp.

Periode
Locatie
Stremming
Omleiding
Toelichting
Informatie

tot 21 december
tussen Zuidpoldersingel en Pottenbakkerstraat
gefaseerd afgesloten
plaatselijk omgeleid
aanleg fietsstroken
Rene Nijrolder, tel. 14 015

		 Nootdorp
		 Dorpsstraat
Periode
Locatie
Stremming
Omleiding
Toelichting
Informatie

24 november 05.00 tot 17.00 uur
hele straat
afgesloten
geen
braderie
afdeling APV, tel. 14 015

		 Verlengde Nieuwkoopseweg
Periode
Locatie
Stremming
Omleiding
Toelichting
Informatie

tot 12 november
tussen Hofweg en ‘s-Gravenweg
afgesloten
omleiding is met borden aangegeven
aanleg nieuwe weg
Hans Kaffa, tel. 14 015

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

Bouwplannen

Verordeningen

Bekendmaking

Verordeningen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
en Bijzondere Wetten
Vrijstellingen

Onderstaande verleende vergunningen/ontheffingen kunt u
inzien tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor
Oranjeplein 1, Pijnacker. Voor meer informatie: zie kader
‘Inzage en reactiemogelijkheden’.
Naam
Soort vergunning
Datum
Locatie
Datum besluit
Mogelijke reactie

De heer C.J. Eerhart
Standplaatsvergunning (oliebollen)
5 november 2012 tot en met 1 januari 2013
Gouden Rijderplein Delfgauw
2 november 2012
bezwaar

Commissies en gemeenteraad

Openingstijden
Post
E-mail
Telefoon
Internet
Fax

Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
info@pijnacker-nootdorp.nl
14 015
www.pijnacker-nootdorp.nl
015 - 362 68 50

Gemeentekantoor Pijnacker,
Oranjeplein 1
Publiekszaken
Alleen op afspraak

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Net als bij de huisdokter of tandarts kunt u bij Publiekszaken alleen op afspraak terecht. De bedoeling
hiervan is om onnodige wachttijden zo veel mogelijk te
voorkomen.

Commissievergaderingen gaan vooraf aan de raadsvergadering en vinden plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165
in Pijnacker. De raadscommissies bereiden de besluitvorming
in de gemeenteraad voor. U bent van harte welkom om bij
de vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen
ook online volgen, kijk op www.pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl. Iedere commissievergadering begint, tenzij anders
vermeld, om 20.00 uur.

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

Commissie Ruimte

Digitale balie

Dinsdag 13 november

Digitale balie (E-loket): zeven dagen per week, 24
uur per dag via www.pijnacker-nootdorp.nl > E-loket

- Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Boezem en Boezemvaart
- Bestemmingsplan Pijnacker Noord
- Overdracht N473 (Delftsestraatweg)
- Beheer Groenzoom

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

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

Commissie Bestuur

Meldpunt Wijkbeheer

Woensdag 14 november

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
tel. 14 015
www.pijnacker-nootdorp.nl > Snel naar > Meldpunt
Wijkbeheer

- Belastingverordeningen 2013
- Najaarsnota 2012
- Zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting 2012-2015 GGD
Zuid-Holland West
- Verordening werkgeverscommissie griffie (inclusief profiel
leden)
- Implementatieplan werkwijze raad

Commissie Welzijn
Donderdag 15 november

- Collectieve zorgverzekering voor minima
- Jeugdzorg Haaglanden
Inzage van de stukken

De agenda en de voorstellen van de commissievergaderingen
kunt u inzien op de gemeentelijke website www.pijnackernootdorp.nl Snel naar>Raadsinformatie > Raadscommissies.
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 >Snel
naar> Raadsinformatie.

Informatiecentrum Pijnacker Zuid
Keijzershof
Klapwijkseweg 2a Pijnacker,
tel. 010 - 514 71 93.
Woensdag t/m vrijdag: 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.
info@avalex.nl
Afvalbrengstation Molenweg 61 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

