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BESLUITVORMING SIJTWENDEPARK OP BASIS VAN VERZINSELS EN AANNAMES
De goedbedoelde poging van de gemeente Leidschendam-Voorburg om gebruikers en
omwonenden van het park samen te laten beslissen hoe dit gebied nog aantrekkelijker kan
worden gemaakt en om overlast aan te pakken, is uitgelopen op een groot fiasco.
Naar aanleiding van een ingezonden brief over overlast van hangjongeren, honden in het
losloopgebied, zwerfvuil, overlast van fietsers, een groeiende ganzenpopulatie en schade
aan grasmat en bloemperken is de gemeente een traject gestart met als doel het
Sijtwendepark te verbeteren. Verschillende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waarbij
vanaf het begin duidelijk was dat de problemen in het park veel dikker zijn aangezet dan ze
daadwerkelijk zijn, het park door vele doelgroepen met veel plezier gebruikt wordt en dat er
geen enkel onderzoek de aannames omtrent de problemen onderschrijft.
Desalniettemin komt wethouder Stemerdink met een besluit om loslopende honden uit het
park te weren door er een ‘hondenkooi’ te plaatsen. Een dure oplossing voor een nietbestaand probleem.
Open beleidsproces is een farce
Met veel tamtam zijn gebruikers en omwonenden in maart jl. door de gemeente uitgenodigd
voor een laatste bijeenkomst met een open beleidsproces. Het doel was om gezamenlijk tot
een besluit te komen om de vermeende overlast aan te pakken.
Tijdens de bijeenkomst met de gemeente, parkgebruikers en omwonenden is een rapport
gepresenteerd met de klachten die daadwerkelijk bij de politie zijn gemeld of geregistreerd.
Alle registraties hadden betrekking op hangjongeren, fietsers in het park en geluidsoverlast.
Vervolgens zijn de resultaten van een buurtonderzoek gepresenteerd, waarbij slechts 35
omwonenden überhaupt de moeite hebben genomen aan het onderzoek deel te nemen
(van de 155). Daar waren zeven opmerkingen over blaffende honden of parkeeroverlast van
auto’s gemeld. Vervolgens werd er nog ingegaan op de status van het onderhoud in het
park. De gemeente heeft daar geen onderhoud meer gepleegd en meldt nu dat het park niet
in de staat is, die voorzien was. Hiervan wordt de oorzaak in zijn geheel bij honden gelegd en
wordt over ganzenoverlast, slopen van bomen door jeugd en het stoppen van onderhoud
door de gemeente niet gesproken.

Nog voordat de aard van de problemen en de vele ideeën voor verbetering in kaart waren
gebracht, trok de gemeente het openbeleidsproces resoluut weer in. Het besluit is namelijk
algenomen. Feitelijk op basis van geruchten, de persoonlijke voorkeur van een handvol
omwonenden en zonder grondig onderzoek deed de gemeente tijdens een tweede
bijeenkomst in april jl. uitspraak. De oplossing voor bovenstaande problemen is volgens de
gemeente om het zeer geliefde hondenlosloopgedeelte helemaal in te perken door het
plaatsen van een hondenkooi van enige tienduizenden euro’s.
Hiermee zijn honderden wandelaars, met en zonder hond, gedupeerd en kunnen joggers
hun rondje ook niet meer lopen. Deze maatregel kan een toename van overlast tot gevolg
hebben, omdat de honden in een klein gebied bij elkaar worden gestopt. Als het aan
wethouder Stemerdink ligt, wordt na de zomer deze maatregel al genomen. De verwachting
is dat de meeste hondeneigenaren dan wel weg blijven uit het park. Bij navraag gaf de
gemeente verder geen commentaar op vragen over deze ongefundeerde geldverspilling.
Ook op vragen over het beleid van de gemeente in bredere zin over losloopgebieden zijn
onbeantwoord gebleven, evenals tal van brieven en e-mails die over deze kwestie naar de
gemeente zijn verzonden.
Vereniging Vrienden Sijtwendepark
Het Sijtwendepark is voor vele burgers een belangrijke plek en een mooi voorbeeld voor
andere parken. Door de natuurlijke splitsing van speelgebied en wandelgebied komt het
park tegemoet aan de behoefte van alle gebruikers, zonder dat men elkaar in de weg zit. Het
doel van het park is tenslotte dat het gebruikt wordt.Omdat zoveel mensen met plezier
gebruik maken van het park is de Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) opgericht. Deze
staat voor het behouden en zo mogelijk verbeteren van de bestaande mogelijkheden om te
wandelen, spelen en sporten in het park. Op dit moment stort de VVS zich vooral op de
hondenkwestie. Voor de 170 leden en ook voor niet-leden is het park een plek voor
plezierige ontmoetingen, wandelingen en gesprekken, met of zonder hond. De meeste leden
kennen elkaar en zien erop toe dat rommel en hondenpoep worden opgeruimd, ruimen
rommel van anderen op en spreken bijvoorbeeld fietsers aan met het verzoek niet in het
park te fietsen. De sociale controle is groot.
VVS in overleg met Stemerdink
Op 19 juni jl. was er overleg tussen wethouder Stemerdink en het VVS-bestuur over het felle
protest tegen de inperking van het hondenlosloopbeleid in het Sijtwendepark. Tijdens dat
gesprek heeft Stemerdink aangegeven zich gedwongen te voelen een hondenkooi te
plaatsen, omdat zij gehoord heeft dat er bijtincidenten in het park zijn geweest.
Vervolgens veegde de wethouder alle voorstellen van de VVS om dit op waarheid te
onderzoeken van tafel. Stemerdink had haar oordeel al geveld.
Het bestuur van de VVS heeft nadien direct navraag bij de politie gedaan over incidenten in
het Sijtwendepark. De politie zal hierover half juli schriftelijk rapporteren. Dat zal dan zijn op
basis van een grondig onderzoek. Bij een eerste verkenning kwamen vanaf 2012 geen
meldingen over bijtincidenten dier/mens naar voren. Ook in de in maart 2017 verspreide
gemeentelijke notities is hierover niets geschreven.
De conclusie is dat wethouder Stemerdink haar handelen rechtvaardigt met verzinsels en
niet geïnteresseerd is om eerst de feiten op tafel te krijgen. De VVS stelt dat de wethouder
moet worden teruggefloten en nu eerst eens onderzoekt of er daadwerkelijk overlast van
honden is, wat een maatregel zou kunnen zijn als er overlast is vastgesteld en dan gaat
luisteren naar de aangedragen alternatieven van betrokken burgers.
Uiteraard is het bestuur van VVS bereid om hieraan bij te dragen en mee te denken.
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