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Geachte mevrouw Harteveld,

Hopelijk heeft ons telefonisch gesprek vandaag geholpen om de intentie te verduidelijken van
de nieuwe Vereniging Vrienden Sijtwendepark om te zoeken naar een hechte samenwerking
met de gemeente.
Zoals afgesproken stuur ik u (bijgaand) de doelstelling van onze vereniging. Deze is door het
bestuur (voormalig actiecomité) vastgesteld. Van de overige artikelen van de statuten ligt er
wel een concept, maar dat wordt nog juridisch getoetst.
Het is een feit dat het startpunt van de Vereniging ligt in de grote verontwaardiging over het
“inspraaktraject”. Daarbij gaat het natuurlijk over het gemeentelijke dictaat dat het accepteren
van haar oplossing een randvoorwaarde was, maar vooral ook om de onmogelijkheid om tot
een open gesprek te komen tussen de gemeente en de grote groep daadwerkelijke (dagelijkse)
bezoekers die er hun hond(je) laten loslopen en spelen.
Dit is echter niet de enige motivatie om de vereniging op te richten. Wat alle mensen die
gereageerd hebben samenbrengt is de liefde voor het park zelf. Iedereen die ik spreek vindt
het ontwerp geweldig en prijst de mogelijkheden om er de verschillende recreanten ieder een
plaats te geven. Ons dagelijks beleven is dat kinderen er spelen, mensen sporten en
wandelaars met en zonder hond er in alle rust genieten. Men wil zich ook voor het park en het
behoud van het huidige losloopbeleid inzetten. Er circuleren nu ideeën om perken te
adopteren, mee te helpen met herstel van het gras, het opstellen van gedragsregels, alles om
ook de gemeente o.a. zo ver te krijgen dat er weer begonnen wordt met onderhoud.
Vanuit deze beleving is het voornemen om een hondenkooi op te richten een verschrikking.
Niet alleen omdat zo het aanzicht van het park geschaad wordt, maar ook omdat het volledig
voorbijgaat aan wat voor de bezoekers zo aantrekkelijk is om in het park elkaar op te zoeken
en samen te wandelen.
Van de gemeente zelf hebben wij telefonisch gehoord dat het Sijtwendepark onderdeel
uitmaakt van de portefeuille van de wethouder De Ridder. We willen graag met haar een
gesprek over de door ons gewenste samenwerking. Ik weet niet zeker of ons contact al
voldoende is om dit te bereiken, maar voor alle zekerheid zullen we ook de formele route via
de website aflopen.
Op uw verzoek voeg ik ook de lijst met bestuursleden bij. Het aantal dat aanwezig zal zijn bij
een gesprek met de wethouder is een beetje afhankelijk van de aard van het gesprek en de
wensen van de wethouder. De Vereniging zal in ieder geval graag met drie personen aan het
gesprek deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Nico Geerts (Vz)

