Aangaande:
Voorlopige vastgesteld:

Grenzen tussen de wijkgemeenten
Vergadering Algemene Kerkenraad, 23 mei 2022

Inleiding
In het verleden zijn de grenzen van de vier wijkgemeenten op de kaart van Pijnacker getekend. Op dat
moment vonden er op een aantal plaatsen nog geen bouwactiviteiten plaats. Inmiddels zijn daar wijken
ontstaan en lopen grenzen soms wat onlogisch.

Huidige situatie
Het gebied waar een wijziging gevraagd wordt, is het laatste deel Keizershof, rondom de Plas van Van
Buijsen. De beoogde grens doorsnijdt hier een aantal straten.
Op de volgende afbeelding waarvan het origineel op de website van de PGPD te vinden is, is de
oorspronkelijk vastgestelde grens te zien als de dikke stippellijn.

Op Google Maps is te zien dat deze lijn een aantal straten in tweeën hakt.
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Het gebied ten noorden van de grens is wijk-Dorpskerk, ten zuiden wijk-Ontmoetingskerk.
Het aantal pastorale eenheden per wijk (voor de hele gemeente) is als volgt:
• De Acker 479
• Delfgauw 539
• Dorpskerk 616
• Ontmoetingskerk 483
De voorgestelde wijziging maakt het gebied Ontmoetingskerk een klein beetje groter, hetgeen vanuit het
oogpunt van aantal pastorale eenheden geen probleem is.

Voorgestelde situatie
Op dezelfde afbeeldingen is in blauw de voorgestelde situatie getekend. Daarbij buigen we de grens die
vanaf de metro dwars door Keizershof loopt (en daar ook twee straten splitst) op de grens tussen
bestaande bouw en nieuwbouw Keizershof af richting het einde van de Floralaan. Daarna loopt de grens
tussen Keizershof en Tuindershof naar de grens met het gebied van wijk Delfgauw die over de Zuidweg en
Overgauwseweg loopt.
De grens in de het bestaande deel van Keizershof passen we niet aan.

Vervolg
Een wijziging van de afbakening van de wijken moet, conform paragraaf 5.3 van de Plaatselijke Regeling,
aan de gemeenteleden worden voorgelegd.
Een besluit genomen tijdens de vergadering van 23 mei 2022 betreft derhalve een voorlopig besluit, en zal
hopelijk in de vergadering van juni 2022 omgezet kunnen worden in een definitief besluit.
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