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Terugkoppeling gesprek op 19 juni van bestuur VVS met wethouder Stemerdink

Aan de leden van de Vereniging Vrienden Sijtwendepark
Maandag 19 juni sprak een bestuursdelegatie, bestaande uit Nico Geerts,
Danielle Voortman, Bram van Popering en Marijke Kambeel met wethouder
Nadine Stemerdink. Dit was een vervolg op het binnen een maand op de klippen
gelopen gemeentelijk initiatief om gebruikers en omwonenden van het
Sijtwendepark zelf te laten beslissen over de verbetering van inrichting en beheer
van het park.
Direct na het voorstelrondje poogde de VVS aan te geven dat er vele en
effectievere alternatieven zijn voor wat de gemeente voorstelt om de kwaliteit
van de zanderige en uitgedroogde grasmat en borders op het gewenste niveau te
krijgen. Bestuur en leden van de VVS zouden de gemeente willen helpen de
kwaliteit van de groenvoorziening te verbeteren.
Voordat een gesprek op gang kon komen, onderbrak de wethouder discussie met
de mededeling dat deze geen zin heeft omdat zij begin juli aan het College van
Burgemeester en Wethouders zal voorstellen om een deel van het wandeleiland
met een hek te omheinen. Binnen dat hek mogen honden los lopen en buiten het
hek zal er op het wandeleiland een aanlijngebod gelden. Haar plan is het
voornemen In september voor goedkeuring aan de Gemeenteraad voor te leggen.
De wethouder gaf aan dat met ambtenaren alleen nog onderhandeld kan worden
over de precieze plek van de hondenkooi. Voorts benadrukte zij bereid te zijn om
als alternatief voor de hondenkooi als ruilobject het sport/trapveld naast de
Vliegermolen, grenzend aan de Prins Bernhardlaan, als hondenlosloopgebied in
te richten.
Tenslotte bleek de wethouder bereid om het wandeleiland samen met bestuur en
leden van de VVS te bezoeken.
Na afloop van dit ontluisterende gesprek trekt het VVS-bestuur de volgende
conclusies:
• Het met veel tamtam gelanceerde initiatief van de Gemeente om gebruikers en
omwonenden te laten beslissen over verbeterd beheer van het Sijtwende park, is
een wassen neus gebleken.
• De wethouder negeert dat in voorbereidend onderzoek van de gemeente
overlast van honden in het park geen rol speelt.
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• De wethouder is niet geïnteresseerd te weten dat de matige kwaliteit van
grasmat en borders gevolg is van een combinatie van slechte bodemkwaliteit,
verdroging, slecht onderhoud, spelende honden en een flinke ganzenpopulatie;
• De wethouder wil voor enige tienduizenden euro's een hondenkooi in het park
plaatsen, terwijl de gemeente in haar stukken zelf de verwachting uitspreekt dat
de thans voorgestelde maatregelen ertoe zullen leiden dat hondeneigenaren
wegblijven uit het park. Dit in overeenstemming met de wensen van een beperkt
aantal eigenaren van aangrenzende woningen.
Dit is smijten met geld om weer te geraken tot een wandeleiland in het park dat
slecht bezocht en doodstil wordt, zoals het geval was totdat in 2011 het
wandeleiland als losloopgebied werd aangewezen.
• Het aanbieden van het sport/trapveldje bij de Vliegermolen als losloopgebied
doet veronderstellen dat de wethouder met scholen en (ouders van) andere
individuele gebruikers al overeenstemming heeft of denkt te krijgen dat dit
veldje van functie moet veranderen.
• Het bestuur van de VVS beraadt zich nu hoe enkele elementen in het gesprek
met de wethouder kunnen leiden tot een scherpere discussie, die het bestuur ook
met de fracties van de gemeenteraad zal gaan delen.
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