PERSBERICHT
Verbijstering in Sijtwendepark Leidschendam-Voorburg
Wethouder Stemerdink (PvdA) neemt College van B&W mee in haar drammerige aanpak van het
Sijtwendepark
De bijna 300 leden tellende Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) is verbijsterd over het besluit
van het College van B&W van Leidschendam-Voorburg om - zonder het gebruik van het Sijtwendepark
en de effecten ervan objectief onderzocht te hebben - te besluiten dat het hondenlosloopgebied in dit
park wordt teruggebracht tot minder dan een derde deel van wat het nu is.
De VVS heeft voor de inrichting en gebruik van het park constructieve plannen voorbereid en voor
mogelijke knelpunten passende oplossingen bedacht, hierbij gesteund door
hondengedragsdeskundigen. Echter was er als gevolg van de autoritaire en hooghartige houding van de
wethouder zelfs geen ruimte tot redelijk overleg.
“Ik heb mijn besluit al genomen”, zei ze na 4 minuten van het kennismakingsgesprek in juni 2017.
De minachting die spreekt uit een herziening van het zorgvuldig afgewogen losloopbesluit van haar
voorganger Houtzager van 2011 over het tot die tijd slecht bezochte park is ronduit verbijsterend,
temeer daar deze maatregel enkel is gebaseerd op een paar individuele geluiden en welgeteld één
klachtenbrief van een omwonende.
Wie komt kijken, ziet dat het er harmonieus in het park aan toegaat.
Een fenomeen van ontstane levendigheid en van spontaan gegroeide sociale cohesie wordt domweg de
nek omgedraaid.
Het pijnlijk ontbreken van een grondig onderzoek naar gebruik en effecten met behulp van metingen
ter plaatse onderstreept de gebrekkige benadering van een feitelijk niet bestaand probleem en de totale
afwezigheid van een dringende reden!
Een overgrote meerderheid van omwonenden, hondenbezitters en niet-hondenbezitters vraagt zich in
verbazing af: “Waar gaat dit in vredesnaam over?”
Iedere deskundige zal zien dat het participatieproces, waarop de wethouder zich beroept, voornamelijk
bestond uit het inventariseren van geluiden van omwonenden van het park, terwijl de gebruikers er pas
te elfder ure op een amateuristische wijze bij werden betrokken.
Tot overmaat van ramp wordt er door de wethouder € 30.000,- voor het aanleggen van een hekwerk
over de balk gesmeten, aangezien zoals de gemeente in haar verslagen ook suggereert, er voor de
hondenbezitters weinig reden meer bestaat om dit park in de toekomst te gaan bezoeken. Het wordt er
dus, zoals voor 2011 weer doodstil met een eenzame en verspilde hondenkooi als stille getuige.
Omdat de wethouder weigert eerst een gebruiks- en feitenonderzoek te doen, vraagt de VVS zich af
welke belangen in deze maatregel een rol spelen.
Het is duidelijk dat dit besluitvormingsproces in deze vorm een aanfluiting is voor de interpretatie van
participatie.
De VVS zal alle mogelijke wapens in de strijd brengen tegen dit besluit.
Nadere informatie te verkrijgen bij:
Bram van Popering, voorzitter VVS. tel. 06 - 1226 6914, email: info@sijtwendepark.nl
Marten Koen, bestuurslid VVS, tel. 070 - 3867517, email: info@sijtwendepark.nl
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Op het wandeleiland in het Sijtwendepark mogen sinds 2011 de honden loslopen. Het tweede deel van het park
is ingericht voor sporters en spelende kinderen. Sinds 2015 is er bij omwonenden groeiende zorg met betrekking
tot hangjongeren die ’s avonds voor geluidsoverlast zouden zorgen en vernielingen in het park zouden
aanrichten.
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De gemeenteraad heeft in een motie aangedrongen op een aanpak hiervan, waarmee meteen eventuele
parkeeroverlast wordt meegenomen.
De wethouder heeft vervolgens besloten om begin 2016 in een chaotisch georganiseerd participatieproces de
omwonenden breder te bevragen over eventuele ongenoegens. Toen kwamen er enkele geluiden over blaffende
honden en parkerende parkbezoekers.
Te elfder ure werden - een jaar later - ook gebruikers van het park erbij betrokken.
Een compromisvoorstel met een hondenvrije traverse in het park (variant 4, zie bijlage) dat vervolgens in
overleg met de VVS door de gemeente is opgesteld is kort daarna bij de publicatie van een voornemen tot
beperking van het hondenlosloopgebied zonder motivatie terzijde geschoven.
Leugen
Om haar voorgenomen besluit te rechtvaardigen gaf zij tijdens een ontmoeting met enkele leden van de VVS
aan dat er in het park ernstige bijtincidenten hadden plaatsgevonden. De VVS heeft hierover navraag gedaan bij
de politie die dit ontkent, waarna Stemerdink schielijk haar leugen heeft ingeslikt.
Levendig park
In het besluit van het College van B&W wordt het hondenlosloopgebied met ca 70% ingeperkt.
De wethouder heeft genegeerd dat het wandeleiland tot 2011 slecht bezocht en levenloos was. Sindsdien is het
een levendig park, waarin wordt hardgelopen, gewandeld, gesprekken worden aangegaan, gekanood, gehangen,
ganzen scharrelen en schijten en, de grootste gebruikersgroep, honden worden uitgelaten. Wie er gaat kijken,
ziet dat het park een ontmoetingsplek is die de sociale cohesie bevordert en dat het er harmonieus aan toe gaat.
Naar aanleiding van het ontwerp-besluit ontving de gemeente zeer kritische zienswijzen van de VVS en ruim 30
anderen.
Er zijn vier zaken in het park die naar de mening van de VVS moeten worden aangepakt:

1. onderzoeken hoe het park wordt gebruikt en welke voordelige en nadelige effecten dat heeft
2. op enkele plekken hebben honden kuilen gegraven in de grasvelden, die altijd al van matige kwaliteit
waren,
3. Het grootste deel van het jaar zijn de grasvelden zwaar vervuild en gehavend door ganzen.
4. de borders worden door de gemeente slecht onderhouden, worden daardoor op enkele plekken door
onkruid overwoekerd en zijn op enkele plekken onpraktisch ingericht.
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Bezwaar
Maar de gemeente komt met maatregelen zonder ooit gemeten te hebben, hoe en door wie het park wordt
gebruikt en of en zo ja in welke mate omwonenden echt geluidsoverlast hebben van blaffende honden en andere
geluiden in het park.
De Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) gaat bezwaar aantekenen tegen het besluit van het College van
B&W. Het bezwaarschrift zal zijn gebaseerd op de onbevredigende wijze waarop het College van B&W in zijn
zienswijzennota is omgegaan met de door de VVS ingediende kritische zienswijze op het ontwerp-besluit.
De VVS voelt zich in zijn bezwaar gesteund door de Raadsfracties van de VVD, CDA en Gemeentebelangen
die alles hebben gedaan om wethouder Stemerdink van haar heilloze aanpak af te houden.
De VVS vertrouwt er daarbij op dat een nieuw College van B&W na de Gemeenteraadsverkiezingen het
voorgenomen besluit van het huidige college in de ijskast zal zetten en zal onderzoeken hoe het gebruik van het
Sijtwendepark eruit ziet en of en zo ja hoe dit mooie park nog verder verbeterd kan worden.
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