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Geacht College,
Hierbij tekent onze vereniging, die een belangrijk deel van de geregelde bezoekers van het
Sijtwendepark vertegenwoordigt en krachtens haar statuten als belanghebbende aangemerkt
dient te worden, bezwaar aan tegen bovenvermeld Verkeersbesluit dat op 16 augustus in de
Staatscourant werd gepubliceerd. Het bezwaar is zodoende ontvankelijk.
Het besluit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek is in
het concrete geval sprake van:
1.
Strijd met zorgvuldigheidsbeginsel; en/of
2.
Strijd met het motiveringsbeginsel; en/of
3.
Strijd met het advies van de politie Den Haag; en/of
4.
Strijd met art. 15 lid 2 WVW e.a.; en/of
5.
Strijd met vetrouwensbeginsel.
Ad 1: Strijd met zorgvuldigheidbeginsel: Onvolledige belangenafweging
Uw college dient op grond van de artt. 3:2 Awb - 3:4 Awb een zorgvuldige belangenafweging te
maken, de nodige kennis omtrent relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren en
zich aan het evenredigheidsbeginsel te houden. U heeft slechts de belangen van fietsers en
voetgangers meegenomen in uw belangenafweging, waardoor deze onzorgvuldig is gedaan.
De gemeente heeft een poging gedaan om in een interactief proces met gebruikers van het park
en omwonenden tot breed gedragen beslissingen over een bevredigender gebruik van het park
te komen.
Na vier bijeenkomsten heeft de gemeente in april deze poging gestaakt, zonder nadere
toelichting of informatie ten aanzien van het vervolg.
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Vervolgblad 1
Het bestrate plein heeft een belangrijke functie vervuld om van het Sijtwendepark, dat centraal
in de fusiegemeente Leidschendam-Voorburg is gesitueerd, niet alleen voor de bewoners van
aangrenzende buurten maar ook voor mensen die wat verder weg wonen, een aantrekkelijk
recreatiegebied voor veel bewoners van de gemeente te maken.
Bezwaar
Na een doodse stilte gedurende de zomerperiode is door de gemeente, zonder enig overleg met
de hierboven genoemde belanghebbenden, een plan voor herinrichting van het bestrate plein,
dat een verkeersbestemming heeft en geregeld door parkbezoekers als parkeerruimte werd
gebruikt, bij de hoofdingang van het park uitgebroed. Op 2 augustus 2017 verscheen, daags na
een besluit van het College van B&W d.d. 1 augustus 2017 en twee weken voordat de gemeente
er nadere bekendheid aan gaf via de Staatscourant, opeens een aannemer ter plekke die het plein
met paaltjes zodanig herinrichtte dat er alleen nog drie parkeerplaatsen over zijn voor
gehandicapten.
U gaat door deze handelswijze totaal voorbij aan de belangen van mensen die slecht ter been zijn
(maar geen gehandicaptenkaart hebben of meerijden met een ander) of die met meerdere
kinderen het park bezoeken: u creëert juist een onveilige verkeerssituatie voor een grote groep
belanghebbenden door de reguliere parkeerplekken te onttrekken bij de hoofdingang van het
park Sytwende.
Gevolg hiervan is dat een aantal parkbezoekers die - alleen, met (klein)kinderen en/of hond - op
veilige wijze met de auto naar het park komen, hun auto nu dienen te parkeren in de
kleurenbuurt, het Oosteinde, de Dr. Beguinlaan of de Laan van Dobbe tot Zegge, aldaar moeten
uitstappen, in veel gevallen oversteken en parkeerruimte in beslag nemen.
Genoemde parkbezoekers en de bewoners van de evengenoemde buurt/straten, waar al sprake
is van een zeer hoge parkeerdruk, zijn tevoren niet gehoord of anderszins betrokken bij de
besluitvorming ten aanzien van de parkeerruimte.
Bovendien gaat het hier om een kinderrijke buurt waar de verkeersintensiteit door onttrekken
van de eerder genoemde algemene parkeerruimte is toegenomen, waardoor er onveilige situaties
ontstaan.
Bovenstaande handelwijze leidt tot de conclusie dat u niet heeft voldaan aan uw plicht om een
zorgvuldige belangenafweging te maken. Nergens in uw besluit wordt immers gerept over
bovengenoemde groep parkbezoekers. Dit wordt versterkt door het feit dat de tenaamstelling
van het verkeersbesluit de indruk wekt dat het overleg met belanghebbenden voornamelijk heeft
plaatsgevonden met de bewoners van de nrs 38 en 40 van de Rodelaan.
Alleen al vanwege deze onzorgvuldige procedure kan de herinrichting van het plein bij de
hoofdingang van het park Sytwende geen stand houden.
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Vervolgblad 2

Ad 2: Strijd met motiveringsbeginsel
In de motivering van het besluit wordt gesteld:
.... de laatste tijd auto's chaotisch parkeren... met name bij de voetgangersbrug.....Dit aan- en
afrijden vormt voor voetgangers en fietsers onveilige situaties. Daarom is het gewenst dit terrein
af te sluiten voor bestuurders van motorvoertuigen.
Bezwaar
Uw college dient op grond van art. 3:46 Awb en art. 21 BABW een verkeersbesluit deugdelijk te
motiveren. U heeft dit nagelaten. Wat precies de doelstelling is, wordt niet duidelijk gemaakt.
Uw college geeft slechts aan dat er een ‘onveilige situatie’ ontstaat door aan- en afrijden. De
‘laatste tijd’ zouden auto’s chaotisch parkeren. ‘De laatste tijd’ en ‘chaotisch parkeren’ zijn niet
gespecificeerde loze termen zonder enkele juridische waarde. Niet duidelijk is over welk tijdsvlak
het exact gaat en wat ‘chaotisch parkeren’ precies inhoudt. De motivatie is alleen al om die reden
niet conform wet- en regelgeving opgesteld.
Uw college noemt voorts allerlei doelen uit art. 2 WVW maar onderbouwt die vervolgens niet,
uw college rept immers alleen over een vermeende onveilige situatie voor voetgangers en
fietsers. Uw college stelt dat er sprake is van een onveilige situatie maar u toont dit op geen
enkele wijze aan. Wij betwisten nadrukkelijk dat er sprake is van een onveilige situatie.
De bestrate ruimte betreft een breed met klinkers bestraat plein, waarop geen markeringen
waren aangebracht voor eventuele parkeerplaatsen. In de praktijk parkeerden bezoekers hun
auto's aan de westzijde van het terrein parallel aan de rijrichting Rodelaan. Aan de oostzijde van
het plein werd meestal "filegeparkeerd".
Aan de noorzijde van het plein, nabij de voetgangersbrug stonden nu en dan maximaal drie
auto's naast de brug geparkeerd. De vereniging wijst hierbij op het gegeven dat boa’s enkel
melding maken van overlast door het ontbreken van regelgeving. Doordat er geen markeringen
voor parkeren waren, zal de ruimte niet immer optimaal door parkeerders zijn benut. Echter,
door het aanbrengen van belijning kunnen die bezwaren eenvoudig en minder ingrijpend voor
belanghebbenden worden weggenomen.
De praktijk van de dagelijkse bezoekers heeft echter geleerd dat het er ordentelijk aan toeging
en dat de capaciteit van de parkeerplaats adequaat was, omdat de meeste parkbezoekers toch te
voet of met de fiets naar het park komen en de tijdsduur van hen die met de auto komen door de
aard ervan doorgaans beperkt is.
Dat voetgangers en fietsers onveilige situaties hebben ervaren, is ongeloofwaardig omdat juist
op dit plein de situatie heel overzichtelijk was en automobilisten, die stapvoets of langzamer
reden, voetgangers en fietsers elkaar goed konden waarnemen en in deze recreatieve setting
goed rekening met elkaar konden houden.
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Vervolgblad 3

Als de gemeente serieus vindt dat dit argument hout snijdt, dan dient zij ogenblikkelijk in de
nabije omgeving van het park op de Rodelaan een groot aantal parkeerplaatsen langs de rijbaan
en op-/uitritten, waar het gevaar vele malen groter is, met onmiddellijke ingang op te heffen.
Daar is de overzichtelijkheid dermate slecht dat inderdaad gesproken kan worden over
gevaarlijke situaties.
Bovenstaande leidt bij de VVS tot de conclusie dat deze motivering van de gemeente niet door
de realiteit wordt gestaafd noch door feitenonderzoek aannemelijk wordt gemaakt. Als deze
motivering al op feiten berustte, wat wij nadrukkelijk betwisten, zou het een koud kunstje zijn
om de ordelijkheid bij het parkeren te vergroten door een aantal parkeervakken te markeren.
Uw college dient daarmee o.a. de proportionaliteit en de subsidiariteit door met aanzienlijk
goedkopere en minder ingrijpende maatregelen tot dezelfde oplossing te komen van het door
uw college gestelde ‘probleem’ van onveiligheid.
Ad 3: Strijd met het advies van de politie den Haag
Op grond van artikel 24 van het BABW dient de gemeente in geval van aanpassing van
verkeersregels overleg te plegen met de politie. Uw college geeft in het haar besluit aan dat dit
overleg plaats heeft gevonden met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team
Advies en Analyse. Uit het advies van de politie blijkt echter dat zij een andere mening is
toegedaan dan uw college, zij acht een parkeerverbodzone immers niet direct noodzakelijk.
Uw college gaat hier vervolgens volstrekt aan het advies voorbij. Hoewel uw college formeel
niet gehouden is om het advies op te volgen, geeft het feit dat uw college dit zo gemakkelijk
terzijde schuift, samen met het feit dat uw college totaal geen op de voorgeschreven wijze
belangenafweging heeft gemaakt, enkel blijk van grote onzorgvuldigheid en doelredenatie.
Argumenten waarom u afwijkt van het advies van de politie ontbreken in uw motivering. Er
ontstaat de indruk dat er slechts formaliteiten zijn ‘afgetikt’.
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Ad 4: Strijd met art. 15 lid 2 WVW e.a.
Uw college heeft op 2 augustus jl. paaltjes laten plaatsen om het parkeerverbod op het plein bij
de hoofdingang van het Park Sytwende daags na uw besluit uit te voeren. Dit feitelijk handelen
was uw college ex. art. 15 lid 2 WVW niet toegestaan. Er was immers op 2 augustus jl. nog
helemaal geen parkeerverbod, art. 16 & 19 BABW zijn dus niet van toepassing. Ook is art. 34
BABW niet van toepassing (van een dringende redenen is absoluut geen sprake) en bepaalt art.
37 BABW dat tijdelijke maatregelen krachtens een verkeersbesluit dienen te worden genomen
nu de omstandigheden toezien op een langere duur dan 4 maanden. Ook hieruit blijkt de grote
mate van onzorgvuldigheid waarmee uw college handelt.
Ad 5: Strijd met het vertrouwens beginsel: Slechte uitvoering van wat de
gemeente lijkt te beogen.
Op het plein resteren nu tussen de Rodelaan en de nieuwe geplaatste paaltjes drie
parkeerplaatsen voor voertuigen van gehandicapten. De vereniging merkt op dat er in het
recente verleden een aantal parkeerplekken onttrokken zijn in de Kleurenbuurt (directe
omgeving Rodelaan) t.b.v. oplaadpalen voor elektrische auto’s. Tegen de hiertegen door
omwonenden ingediende bezwaren heeft de gemeente het argument gebruikt dat er voldoende
mogelijkheden zijn om te parkeren op het terrein bij de hoofdingang van het park.
Bezwaar
Deze parkeerplaatsen hebben te weinig manoeuvreerruimte en zijn zodanig gesitueerd dat het
niet eenvoudig is om weg te rijden zonder schade aan het eigen of andermans voertuig of de
geplaatste paaltjes te veroorzaken of mogelijk zelfs binnenkomende wandelaars en fietsers aan
te rijden. In de oude situatie was de parkeerplaats op dit punt, ook voor gehandicapten, veel
veiliger en gebruikersvriendelijker.
De parkeerplaatsen op het plein, die in plaats van de parkeerplaatsen die zijn omgebouwd voor
electrische auto’s, die door de gemeente werden aangewezen worden nu zonder pardon weer
afgenomen. U bent dus niet consistent in uw beleid en schendt daarmee het
vertrouwensbeginsel: burgers mogen van hun overheid verwachten dat deze zich voorspelbaar
en betrouwbaar gedraagt.
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Samenvatting van de bezwaren
De herinrichting van het terrein:
a.
dient geen van de doelen die in de motivering van het besluit worden aangegeven,
b.
ontneemt de gebruikers van het park enkele veilige en adequate parkeerplekken, en
c.
geeft blijk van een onzorgvuldige afweging van de belangen van gebruikers van het park
en omwonenden.
Het verkeersbesluit heeft slechts negatieve gevolgen voor omwonenden/belanghebbenden en
dient het voorgestelde doel niet. Uw college verhoogt de kans op gevaarlijk parkeergedrag in de
omliggende wijken en een gevaarlijke situatie op het plein zelf. Uw college voert slechts een
ontmoedigingsbeleid voor bepaalde belanghebbenden door het opwerpen van belemmeringen.
De voornoemde bezwaren worden graag voorgelicht in een nog te plannen hoorzitting.
Conclusie:
Hierbij verzoek ik u het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit
te herroepen danwel te vernietigen met een veroordeling in de proceskosten.
Hoogachtend,

Bram van Popering
Voorzitter
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