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Beste bewoners van Damsigt, de Kleurenbuurt en gebruikers van Park Sijtwende,
Op 10 april jl. is er een bijeenkomst geweest in het kader van het participatietraject Park
Sijtwende. Met deze brief versturen wij het verslag van deze avond en informeren wij u
over de verdere gang van zaken.
Op de avond is geen overeensteming bereikt over het hondenlosloopgebied. Daarom zal
het college een besluit nemen. Het stappenplan Besluit aanpassen hondenlosloopgebied
vind U hieronder. Het voorbereidingsbesluit kan eind juni worden genomen.
Stappenplan besluit aanpassen aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebied (HLG). Het
concept aanwijzingsbesluit wordt naar verwachting eind juni genomen en vrijgegeven voor
inspraak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verzamelen input van mails en brieven
Opstellen van een bestuurlijk behandelvoorstel in het kader van het Hondenbeleid
Park Sijtwende (op basis van verzamelde input)
College neemt concept aanwijzingsbesluit HGL en besluit deze vrij te geven voor
zienswijzen op grond van artikel 4:8 Awb (eind juni)
Bekendmaking concept aanwijzingsbesluit HLG voor zienswijze-procedure
(gemeenteblad begin juli)
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijke zienswijzen
indienen (begin augustus)
Ingekomen zienswijzen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming
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7.

Het definitieve aanwijzingsbesluit wordt voorgelegd aan het college (eind augustus)
en college neemt definitief aanwijzingsbesluit
8. Bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit (gemeenteblad begin september)
9. Besluit staat open voor bezwaar (binnen 6 weken na bekendmaking)
10. Na besluit college van B&W gaat aanpassing Hondenbeleid Park Sijtwende in (eind
oktober, tenzij bezwaren zijn ingediend)
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u deze via e-mail sturen naar
parksijtwende@lv.nl Het is ook mogelijk telefonisch vragen te stellen. U kunt dit doen via
gebiedsresisseur ewald Oude Luttikhuis (070-300 9271) tot 13 juni of wijkmanager Penchi
Harteveld 070 – 300 8329 na 13 juni.
Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

D.R. Gussekloo
hoofd Stadsbeheer

Bijlagen:
1. Inleidende presentatie 10 april 2017
2. Inhoudelijke presentaties 10 april 2017
3. Tekening hondenlosloopgebied optie A
4. Tekening hondenlosloopgebied optie B
5. Tekening hondenlosloopgebied optie C
6. Verslag
Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Dialoog
gebruik Park
Sijtwende
10 april 2017

Doel avond
Dialoog tussen verschillende gebruikers
over hoe om te gaan met honden in het
park
Komen tot voorkeurscenario losloop
gebied

Programma
Informatierondje nav vragen vorige
bijeenkomst
Handhaving
Sluiting park
Randvoorwaarden gemeente en
presentatie scenario’s
Dialoog tussen verschillende groepen
aan tafels
Prioriteren criteria
Keuze voorkeur scenario’s per criteria
Plenaire terugkoppeling
Uitkomsten tafels
Vervolg proces

Spelregels avond
Vragen zoveel mogelijk aan tafels, niet
plenair
Onderwerpen die niet aan de orde komen
op Parkeerflap
Laat elkaar uitpraten
Respect voor elkaars mening
U hoeft het niet overal over eens te
worden, maar probeer nadruk te leggen
waar u het wel over eens bent

Dialoog aan tafel
Doel: samen proberen te komen tot
voorkeuren
Eerst prioriteren criteria: welke weegt
voor ons als groep het zwaarst? (4xxxx),
welke weegt het minst zwaar? (1x)
Dan per criterium keuze voor best
passende scenario: aankruizen met
aantal xxx in tabel
Bekijk met elkaar aan einde welk
scenario de meeste xxx heeft

Afsluiting
Terugkoppeling van de tafels:
Hoe ging het gesprek?
Is er een voorkeur uitgekomen?
Vervolg besluitvorming
Andere onderwerpen: parkeerflap?

Park Sijtwende

Cijfermatig beeld overlast
Sytwendepark
Wouter Arends

Politiecijfers
Ervaringen gemeentelijke BOA’s
BPT-meldingen

Politiecijfers
Nr.

Soort melding

Dag

Datum

Tijdstip

1

Overlast bij oorlogsmonument, in
bomen klimmen

Vrijdagavond

06-05-2016

20:30 uur

2

Overlast scooters in park

Dinsdagavond

30-08-2016

18:30 uur

3

Overlast scooters in park

Maandagavond

05-09-2016

21:30 uur

4

Overlast van harde muziek in park

Zaterdagavond

10-09-2016

21:50 uur

5

Overlast scooters in park

Dinsdagavond

13-09-2016

20:39 uur

6

Overlast scooters in park

Donderdagmidda 15-09-2016
g

16:30 uur

7

Vaak overlast van veel jongeren in
het park

Vrijdagavond

30-09-2016

22:50 uur

8

Jongens met joints in het park
gecontroleerd

Donderdagmidda 27-10-2016
g

17:05 uur

9

Vuurtje stoken bij houten
speeltuinen

Woensdagavond

20:17 uur

30-11-2016

Gemeentelijke BOA’s
• Hotspot
– Doordeweeks overdag
– ‘s Avonds
– Weekend

• Ervaringen
–
–
–
–
–

Geen fietsers/scooters
Nagenoeg geen jeugd
Vaak auto’s bij hoofdingang
Honden maken gaten in het veld
Veel vragen over wel of niet sluiten

Buurtpreventieteam Damsigt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groepje van 10 jongeren met harde muziek
Verdacht voertuig bij centrale ingang
Kapot glas op glijbaan
Informatiebord Sytwendepark (sluiting)
Vernieling
Kapot glas op wandelpad
Zwerfafval
Wiet rokende jongeren
Staat onderhoud jeu de boulesbaan
Dode karper in vijver
Rustig

Resultaten Enquête
Sluiten Park Sijtwende
Ewald Oude Luttikhuis

Overzicht
• Direct aanwonenden zijn per brief
uitgenodigd
• ca. 150 adressen
• 26 januari – 15 februari 2017
• 38 reacties, goed verdeeld per zijde van het
park
• 25% respons
• 7 vragen

Mate van ervaren geluidsoverlast

Sluiten is effectief

Het vervolg in 2017

Doorgaan met sluiten,
maar niet zelf doen

5. Op welke dagen vindt u dat Park Sijtwende tussen 9 juli en 1
november ’s avonds en ’s nachts gesloten moet worden?

6. Op welke tijd vindt u dat het park
’s avonds gesloten moet worden?

7. Op welke tijd vindt u dat het park ’s ochtends
geopend moet worden?

12

Genoemde onderwerpen met aantallen

13

Conclusies
• Het park sluiten is effectief
• De kosten vallen mee en bedragen € 3.000
per seizoen
• De proef kan worden voortgezet in 2017
• Er zijn echter onvoldoende mensen die dit
vrijwillig willen doen
• Gemeente zal overwegen:
• Sluiting door mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt
• Sluiting door beveiligingsbedrijf

Oppervlakte ca. 36.000 m2.

Beoordelen op basis van beeldkwaliteit

Dialoog aan tafel

Afsluiting
• Terugkoppeling van de tafels:
– Hoe ging het gesprek?
– Is er een voorkeur uitgekomen?

• Vervolg besluitvorming
• Andere onderwerpen: parkeerflap?
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•
•
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•
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Mevrouw Martien Kuitenbrouwer
Mevrouw Fenneke van der Deijl
De heer Wouter Arends
Mevrouw Penchi Harteveld
De heer Leo Hendriks
De heer Martijn van Kooten
De heer Ewald Oude Luttikhuis
Mevrouw Suzanne van Schaik
De heer Ben van Vliet
Ca. 40 belangstellenden

voorzitter
projectleider Urban Villagers
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Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg
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1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst om 19.30 uur. Tijdens de vorige bewonersavond over de inrichting
van het park op 8 maart jl. is al veel besproken en zijn veel vragen gesteld. Naar aanleiding van die
vragen en opmerkingen heeft de gemeente voor deze bijeenkomst veel voorwerk verricht.
Het doel van deze avond is een advies aan de wethouder te formuleren op de vraag 'wat te doen
omtrent het loslopen van honden in het park?' Gezien de discussie die hierover ontstond tijdens de
vorige bijeenkomst, is besloten dat over dit onderwerp eerst een knoop moet worden doorgehakt.
Andere aspecten van het park zijn ook van belang, maar komen later nog aan bod. De wethouder
heeft toegezegd dat de uitkomst van deze avond meegenomen wordt als input voor het besluit dat zij
met het college zal nemen. Dit geldt ook in het geval dat de aanwezigen aan het eind van de avond
niet komen tot een gemeenschappelijk advies.
De avond zal bestaan uit verschillende onderdelen. Als eerste geven enkele ambtenaren nadere
informatie over onderwerpen waar tijdens de vorige avond veel vragen over zijn gesteld. Tevens
worden de verschillende scenario's die de gemeente heeft opgesteld, gepresenteerd en toegelicht.
Deze informatie dient als input voor de discussie die in het tweede deel van de avond plaatsvindt. Tot
slot volgt een afronding waarin de gezamenlijke voorkeur wordt vastgesteld, indien mogelijk.
Teneinde de avond in goede banen te leiden, worden onderwerpen die tot veel discussie leiden
genoteerd om daar op een nader te bepalen moment op terug te komen. Ook als bewoners andere
onderwerpen noemen waarover ze wensen te spreken, worden deze genoteerd.

2. Toelichting diverse punten
•

Meldingen overlast

De heer Wouter Arends gaat aan de hand van een PowerPointpresentatie in op de vragen die zijn
gesteld naar de aard en hoeveelheid overlast. (zie Bijlage 2 Ppt Inhoudelijke informatie)
Om een beeld te schetsen van de ervaren overlast zijn drie bronnen gecombineerd, te weten de cijfers
van de politie, de ervaringen van de boa's en de meldingen van het buurtpreventieteam.
De cijfers van de politie bestaan uit een combinatie van meldingen en registraties. Meldingen worden
gedaan door burgers en registraties zijn door politieagenten ter plaatse geconstateerde gevallen. Van
de meldingen valt niet te achterhalen of ze betrekking hebben op het park of op een van de
omringende straten, van registraties wel. In de periode van 1 januari 2016 tot 20 maart 2017 bleken
negen registraties te zijn gedaan die betrekking hadden op het park. De meeste gevallen van overlast
werden 's avonds geconstateerd. Over de hele periode gezien was de nazomer het piekseizoen voor
overlast (zie Bijlage 2 Ppt Inhoudelijke informatie).
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Sinds november is het Park Sijtwende benoemd tot 'hotspot' voor de inzet van boa's. Zij zijn
doordeweeks overdag en 's avonds actief en in het weekend overdag, op enkele uitzonderingen na.
Van de ervaringen van de boa's zijn geen exacte cijfers bekend, maar zij hebben wel hun bevindingen
bijgehouden sinds november 2016. Overlast is door hen nauwelijks waargenomen. De geparkeerde
auto's voor de hoofdingang noemen zij als probleem omdat daar geen regelgeving voor is.
Het buurtpreventieteam Damsigt (BPT Damsigt) bestaat uit vrijwillige bewoners die minstens twee
keer per week, soms ook 's nachts, de wijk inspecteren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
Zij maken rapportages op van hun bevindingen en melden misstanden bij de betreffende instanties. In
de presentatie wordt een (niet uitputtend) overzicht gegeven van wat het BPT het afgelopen jaar zoal
is tegengekomen. Over het algemeen is de indruk dat het vaak rustig is tijdens de inspecties.
•

Resultaten enquête nachtelijke sluiting van het park

De heer Ewald Oude Luttikhuis verduidelijkt de gang van zaken rond de enquête over de sluiting van
het park (zie Bijlage 2 Ppt Inhoudelijke informatie). Van de circa 150 adressen van direct
aanwonenden, hebben 38 bewoners gereageerd op de uitnodiging de enquête in te vullen. De
respons van ongeveer 25% is aan de lage kant.
Uit de antwoorden blijkt dat omwonenden de sluiting van het park positief hebben ervaren en liefst
zien worden voortgezet op dezelfde wijze als in de afgelopen periode. Slechts zeer weinig bewoners
gaven aan zelf verantwoordelijk te willen zijn voor de afsluiting. In de ruimte voor aan- en opmerkingen
werden zowel vervuiling en vernieling als hondengedrag meerdere keren als aandachtspunt genoemd.
De sluiting is dus effectief tegen overlast en aangezien de kosten meevielen (€ 3.000,00) kan de proef
worden voortgezet in 2017. Binnenkort wordt besloten per wanneer de sluiting ingaat en wie daarvoor
verantwoordelijk wordt; mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of een beveiligingsbedrijf.
Hoe het na 2017 verder moet, is nog de vraag.
Een bewoonster herinnert zich een uitgebreide enquête (initiatieventafel) in het park. Is de uitkomst
daarvan met betrekking tot het onderwerp van vanavond ook meegenomen?
Ewald Oude Luttikhuis legt uit dat het daarbij veel breder over allerlei aspecten van het park ging. De
informatie die toen is opgehaald, wordt ook meegenomen en is gebundeld naar de gemeenteraad
gestuurd. De voorzitter voegt toe dat nu een avond speciaal aan hondenoverlast is gewijd juist omdat
dat tijdens de vorige bewonersavond een veelgenoemd punt was.
Een bewoner vraagt of de uitgebreide aanpak van het hondenprobleem wel de juiste benadering is
aangezien er blijkbaar meer klachten over jongeren waren dan over honden.
Ewald Oude Luttikhuis antwoordt dat die conclusie niet kan worden getrokken op basis van de
uitkomst van deze enquête.
Een bewoonster die direct aan het park woont, merkt op dat sommige vormen van overlast vaker
voorkomen dan uit de cijfers blijkt. Een andere bewoner valt haar bij.
Een bewoonster vraagt of ook zicht is op verplaatsing van problemen bij sluiting van het park.
Dit is niet uit de cijfers is gebleken volgens Ewald Oude Luttikhuis. Het onderwerp wordt als
aandachtspunt genoteerd.
•

Scenario's losloopgebieden

De heer Leo Hendriks, werkzaam bij de afdeling Stadsbeheer verantwoordelijk voor onderhoud van de
openbare ruimte, gaat in op de randvoorwaarden en scenario's (zie Bijlage 2 Ppt Inhoudelijke
informatie).
Er is geen extra geld beschikbaar voor onderhoud, maar de scenario's zijn zo opgesteld dat zij te
realiseren zijn. De onderhoudskosten van Park Sijtwende komen opgeteld op circa € 30.000,00 per
jaar. Wat vandalisme betreft is het park geen uitschieter, maar de exacte kosten voor reparaties zijn
door de wijze van afhandeling niet bekend. Het grootste probleem op onderhoudsgebied vormen de
vernielingen die door loslopende honden worden aangericht. Het park zou moeten voldoen aan
beeldkwaliteitsniveau B, maar in de huidige situatie is dat onbetaalbaar. Vooral grasvelden en
bloemperken lijden schade waarvan het nauwelijks de moeite loont die te herstellen.
Het uitgangspunt van de gemeente is dat iedereen van het park moet kunnen genieten. Dit
uitgangspunt, samen met de hoge onderhoudskosten, maakt aanpassing van de huidige situatie
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noodzakelijk. Na afweging van de input van bewoners en de randvoorwaarden van de gemeente zijn
drie scenario’s opgesteld (zie bijlagen 3, 4 en 5).
Scenario A – een gebied van 3.700 m² wordt als losloopgebied afgescheiden, deels door water, deels
met een hek en een haag. (kosten € 20.000,00)
Scenario B – een gebied centraal in het park van 2.900 m² wordt als losloopgebied ingericht en
afgezet met een hek en haag. (kosten € 27.500,00)
Scenario C – honden worden in het hele park aangelijnd. Een losloopgebied van 2.800 m² wordt
gerealiseerd bij de molen en het trapveldje. De aanleg van benodigde voorzieningen maakt deze optie
het duurst. (€ 39.000,00) Bovendien is nog niet geïnformeerd hoe de omgeving (kinderboerderij, flats)
hiertegenover staat.
Een bewoonster weet uit ervaring dat sommige planten beter tegen honden bestand zijn dan andere.
Wellicht kan de beplanting in het park worden vervangen?
Leo Hendriks antwoordt dat bij de aanpassing van de inrichting rekening kan worden gehouden met
de soort beplanting.
Een bewoonster vraagt of bekend is hoeveel gebruik wordt gemaakt van het trapveldje.
Leo Hendriks weet dat er veel gebruik van wordt gemaakt.
Een aantal bewoners is ontevreden over alle drie de gepresenteerde scenario's. Zij menen dat niet is
aangetoond dat het hondenlosloopgebied kleiner moet worden. Ook verwijzen zij naar een voorstel
dat tijdens de vorige bijeenkomst is gedaan om de wandelmogelijkheden met loslopende honden
langs de buitenrand uit te breiden en met een hekwerk bij de oversteek het binnenste deel af te
zetten.
Leo Hendriks legt uit dat een aantal van de eerder geopperde scenario's niet realistisch zijn.
Een bewoonster komt terug op de enquête die bij de aanvang van het proces is gehouden in het park.
De resultaten daarvan worden niet meegenomen. Er zijn ook 120 handtekeningen opgehaald van
mensen die de huidige situatie willen behouden. Er zijn brieven gestuurd met argumenten waarom het
park in de huidige vorm goed is voor sociale contacten. Met al die input is niets gedaan.
Mevrouw Penchi Harteveld legt uit dat het destijds niet zozeer ging om een enquête, maar om een
initiatieventafel. Naar aanleiding van de motie waardoor € 20.000,00 (kosten voor sluiting van het
park) minder beschikbaar zou zijn voor het groenonderhoud in het park, is toen aan bezoekers
gevraagd hoe zij daarover dachten. Die inventarisatie is meegenomen bij de eerste bewonersavond.
Tijdens een tweede bewonersavond eind augustus zijn vervolgens de dilemma's voorgelegd. De
sluiting van het park en de loslopende honden kwamen als hoofdthema's naar voren. De proef met de
sluiting liep toen al en op basis van die avond is nu het hondenlosloopgebied aan de orde.
Aanpassingen zijn nog mogelijk, maar op basis van de gepresenteerde scenario's.
Een bewoner merkt op dat er nooit een avond met de hondenbezitters die handtekeningen hebben
gezet is gehouden. In november heeft wel een gesprek met enkele hondenbezitters plaatsgevonden.
Er moet ook aandacht zijn voor de redenen waarom zij graag dat rondje willen lopen.
Een bewoonster verwacht dat door verkleining van het gebied de overlast geconcentreerd wordt. Het
ontbreekt de gemeente aan overkoepelend beleid voor hondenlosloopgebieden.
Leo Hendriks verwacht dat de verkleining ertoe zal leiden dat minder honden het gebied bezoeken.
Een bewoonster citeert het hondenbeleid van de gemeente. De doelstelling daarvan is dat de
openbare ruimte voor alle groepen voldoende gebruiksmogelijkheden biedt. Zij roept op dit als
uitgangspunt te nemen en samen naar oplossingen te kijken.
Een bewoner vraagt hoeveel losloopgebieden er überhaupt zijn in de gemeente. Daarnaast wil hij
weten of hondenbelasting daadwerkelijk aan de honden wordt uitgegeven.
Leo Hendriks antwoordt dat in geen enkele gemeente hondenbelasting als geoormerkt geld wordt
gezien. Het aantal losloopgebieden moet even worden opgezocht op een kaartje.(zie
www.lv.nl/hondenuitlaatgebied).
Een bewoner kijkt uit op het park en bezoekt het dagelijks. Het park is doorgaans leeg, de genoemde
overlast ervaart hij niet.
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De voorzitter geeft uitleg over de gang van zaken bij de discussieronde. Zij benadrukt dat de
scenario's zijn opgesteld op basis van alle voorheen opgehaalde informatie van bewoners, inclusief
randvoorwaarden van de gemeente qua beheerscapaciteit en kosten.
Penchi Harteveld wijst de aanwezigen op de moodboards, gemaakt door kinderen van basisschool De
Vijverhof. De input van de kinderen wordt ook meegenomen.
Er is pauze van 20.38 uur tot 20.52 uur

3. Groepsdiscussie
De groepen gaan aan zes tafels in discussie over de scenario's. Om 21.25 uur worden de resultaten
plenair besproken.
De voorzitter stelt vast dat er veel discussie is geweest over de vraag of de scenario's nog aangepast
of aangevuld kunnen worden. Een gezamenlijke voorkeur voor één van de scenario's is niet naar
voren gekomen. Zij vraagt de gespreksleiders een korte samenvatting van de uitkomst te geven.
Optie A is in het park aan de zijde van het Veurse laantje.
Optie B is de ellips van paden binnen het park.
Optie C is het veld bij molen de Vlieger.
Groep 1 is voor een combinatie van optie C en A. Binnen de gemeente moeten sowieso meer
losloopgebieden worden gecreëerd want mensen moeten op wandelafstand van hun huis hun hond
los kunnen laten lopen. De extra ruimte moet eenvoudig en goedkoop te realiseren zijn.
Groep 2 heeft geen eensluidende conclusie bereikt. Als optie D wordt voorgesteld variant C uit te
breiden met het trapveldje.
Groep 3 neigt het meest naar optie C. Uitbreiding van het gebied met het trapveldje wordt ook door
deze groep voorgesteld. Resultaat is een groter gebied, maar er is minder hekwerk nodig waardoor de
kosten vergelijkbaar zijn.
e
Groep 4 heeft geen keuze gemaakt. Wel is een optie D beschreven, bestaande uit 4/5 deel van het
bestaande eiland. Als prioriteiten voor een losloopgebied zijn toegankelijkheid, zwemwater voor
honden, wandelen en tot slot geluidsoverlast genoemd.
Bij groep 5 was geen draagvlak voor deze drie opties. Het losloopgebied moet hoe dan ook groter,
maar een concreet alternatief is niet benoemd. Belangrijke aspecten voor een losloopgebied zijn water
en toegankelijkheid.
Groep 6 keurt optie B zonder meer af. A en C scoren gelijk. Een vierde optie was de 'onderkant' van
het park als hondengebied te gebruiken.

4. Afsluiting
Penchi Harteveld gaat in op het vervolg van het proces. Nu geen gezamenlijke voorkeur kan worden
uitgesproken en nieuwe alternatieven zijn voorgesteld, wordt de input van bewoners voorgelegd aan
het college in een advies. Door bewoners genoemde onderwerpen, zoals meer losloopgebieden en
aanpassing van het hondenlosloopbeleid, worden daarin meegenomen. Het college neemt vervolgens
een besluit over hoe het proces verdergaat. Dat wordt teruggekoppeld aan de bewoners. Overigens
staan alle besluiten open voor bezwaar en beroep.
Een bewoonster vraagt naar de rol van gemeenteraad.
Penchi Harteveld legt uit dat dit beleid een bevoegdheid van het college is. Het staat bewoners
natuurlijk vrij een burgerinitiatief in te dienen.
De voorzitter noemt tot slot de punten die tijdelijk 'geparkeerd' zijn: het verplaatsen van overlast bij
sluiting van het park, een opmerking over de hondenbelasting en een opmerking over mogelijke
vervroeging van de sluitingsperiode. Deze punten worden ook meegenomen.
Bewoners die hun naam en emailadres hebben opgegeven, ontvangen het verslag van de avond per
mail. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.37 uur.
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