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Geacht College,
Opbouw van dit bezwaarschrift
Hieronder gaan wij na een woord vooraf - stuk voor stuk - in op de gemeentelijke reacties in
uw zienswijzennota op de in de zienswijze van de VVS aangevoerde kritiekpunten op uw
besluit om het hondenlosloopgebied in het Park Sijtwende drastisch te beperken. Nadien
komen wij terug op onze bezwaren uit onze eerdere zienswijze, voorzover u die niet heeft
weggenomen met uw Zienswijzennota.
Hoogachtend,

Bram van Popering
voorzitter

D.M. Voortman- van de Ven Sauveur
secretaris
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Vervolgblad 1
Woord vooraf
De Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) betreurthet ten zeerste dat u 27 ingediende
zienswijzen, die van onze vereniging die met 300 leden een belangrijk deel van de geregelde
gebruikers van het park (mét en zonder hond) vertegenwoordigt en 26 andere kritische
zienswijzen van gebruikers met deels dezelfde, deels afwijkende argumenten, volledig naast u
neerlegt. Klaarblijkelijk heeft u geen boodschap aan de grootste groep belanghebbenden, die
nog steeds de dag in 2011 prijzen dat uw College op voorstel van de toenmalige wethouder
Houtzager het toen slecht bezochte wandeleiland openstelde voor wandelaars die hun hond
er los mochten laten lopen. Sindsdien wordt het park goed bezocht, gaan verschillende
gebruiksfuncties harmonieuzer samen dan de thans verantwoordelijke wethouder wil weten
en levert het park een enorme bijdrage aan het woongenot en de sociale cohesie in de
gemeente.
Aan de basis van uw besluitvorming staat een motie van de Raad uit 2015 over de overlast die
een aantal omwonenden ervaren van hangjongeren en parkerende auto's. Omdat dit om
duidelijk afgebakende zaken gaat die alleen bij een aantal omwonenden speelden, was er nog
helemaal geen sprake van de start van een participatietraject waaraan ook gebruikers
deelnamen, maar van tweemaal overleg in mei en augustus 2016 met omwonenden over de
mogelijke aanpak van de in de motie genoemde hinder. Deze omwonenden zijn als enigen
actief benaderd, aangezien de adressen bekend waren bij de gemeente.
In de praktijk werden de aanwezige omwonenden in dat overleg aangemoedigd om - naast
discussie over de uitvoering aan de motie van de Gemeenteraad - alle dingen die hen wellicht
niet bevallen over het park, maar eens op tafel te leggen.
Pas in het najaar 2016 kwamen er informatieborden in het park, waaruit kon worden afgeleid
dat uw college graag in contact wilde komen met gebruikers.
De gesuggereerde middelen voor oproep tot deelname, zoals de initiatieventafels, sociale
media (Twitter) en de informatieborden zijn, gezien het werkelijk aantal gebruikers,
onvoldoende gebleken om deze totale groep te betrekken. Gebruikers van het park konden
zich aanmelden voor betrokkenheid bij discussies over het park, die misschien verder zouden
gaan dan de in eerdergenoemde motie geagendeerde kwesties. Intussen verrichtte u - ten
behoeve van het breder trekken van het proces - geen enkele inspanning om feitenkennis te
vergaren over bezoekcijfers, differentiatie van de totale groep gebruikers, eventuele geluidsen andere hinder van bezoekers en andere bronnen, na- en voordelige effecten van bezoek
aan het park enz. en van eventuele alternatieve beheersmaatregelen.
Uw College heeft er geen notie van dat uw doel "Een park voor iedereen, niet alleen
hondenbezitters, maar ook wandelaars (zonder hond), omwonenden, spelende kinderen,
joggers, natuurliefhebbers, monumentbezoek en jongeren" al jarenlang gerealiseerd is.
Iedereen die het park enkele malen bezoekt, ziet dat deze gebruiksfuncties al jaren
harmonieus samengaan. Ook uw College zou het hebben gezien/geweten, als het zijn beleid,
zoals mag worden verwacht, zou hebben gebaseerd op uit feitenonderzoek opgedane kennis
in plaats van op basis van de uitnodiging "roept u maar!" aan enkele omwonenden.
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Zo kon het gebeuren dat er niet eerst één of twee avonden apart voor gebruikers werden
georganiseerd om gezamenlijk te verkennen wat er goed en minder goed loopt in het park.
Neen, zij mochten in maart en mei 2017 tweemaal in wijkgebouw De Boot aanschuiven samen
met een klein aantal omwonenden, met wie de gemeente al veel eerder aan tafel had gezeten.
Enkele van deze omwonenden verwoordden hun negatieve emoties en beleving van hun
woongenot hard en duidelijk. Met een uit Amsterdam ingevlogen vergadervoorzitter
decreteerde de gemeente dat de aanwezige omwonenden en gebruikers consensus dienden te
bereiken over de aanpak van loslopende honden in het park. Door deze aanpak liepen de
avonden uit op geëmotioneerde scheldpartijen i.p.v. op een open dialoog en samenwerking
tussen omwonenden en gebruikers. Het werd een chaotische vertoning die niets te maken
had met een goed voorbereid burgerparticipatietraject. De meeste aanwezige parkbezoekers,
die het Sijtwendepark als ouder, wandelaar, jogger bankzitter juist zo aardig vonden, waren
door stomheid geslagen. De aanwezige burgers, waarvan velen hondenbezitters, begrepen al
na de eerste avond begrijpen dat het de gemeente er eigenlijk alleen om ging om te kiezen
voor één van de drie door de gemeente al uitgewerkte opties voor drastische verkleining van
het hondenlosloopgebied. Bij gebrek aan consensus ging het college toen zelf knopen
doorhakken.
Het door het College bewandelde participatietraject is er zelf de oorzaak van dat er geen
enkele kans was op het bereiken van consensus. Het participatietraject voldeed in het geheel
niet aan de vereisten voor een burgerparticipatie, zoals door de Nationale Ombudsman
beschreven in het rapport "We gooien het de inspraak in" (2009,
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport2009-180_2.pdf ). Het is daarom een
gotspe dat uw college in de Zienswijzennota waarmee u meent te rechtvaardigen dat u uw
voornemen ongewijzigd gaat uitvoeren, voor de argumentatie voortdurend verwijst naar wat
u het participatietraject noemt.
Het heeft ons dan ook niet verbaasd wat zojuist door de gemeente is gepubliceerd als
evaluatie van o.a. de aanpak van het Sijtwendepark in het boekje "Beter samenwerken met
bewoners", dat in opdracht is geschreven van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
In dit boekje wordt het project Park Sijtwende als rode draad gebruikt en als
aanknopingspunt genomen voor een evaluerende beschouwing over participatietrajecten.
Hierbij valt al meteen op dat in de inleiding omwonenden als leidend worden beschreven in
de samenwerking met het integraal team van ambtenaren. Het park wordt niet beschreven als
een openbaar stadspark met een duidelijke differentiatie naar omwonenden en gebruikers.
Op pagina 18 geeft de gemeente aan dat bij het zogenaamde bestaan van en conflict tussen
hondenbezitters en andere gebruikers (vaststelling van een niet nader kwantitatief uitgewerkt
feit) er falende beleidsbemiddeling is ingezet, hetgeen niet tot een gewenst resultaat heeft
geleid.
Een mediator gaat immers doorgaans geheel anders te werk dan in dit participatietraject.
Hierop heeft de gemeente beslist over het losloopgebied op basis van de input van betrokken
parkgebruikers.
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Deze feitelijke input is echter nergens gedetailleerd beschreven, noch is een beslissing daarop
in detail uitgewerkt en de redelijkheid daarvan aangetoond.
Dat de gemeente daarom zelf heeft besloten welke van de tevoren uitgewerkte scenario's het
best past bij de wensen en financiële mogelijkheden, getuigt van miskenning van een
overgrote groep gebruikers als ook een aanmatigende vorm van het oplossen van een feitelijk
niet bestaand probleem, ook te duiden als buitenproportioneel handelen door de gemeente.
Het had de gemeente gepast zich in alle redelijkheid en billijkheid terughoudend op te stellen
in plaats van het forceren van besluiten.
De beantwoording door de gemeente - op de (diverse) zienswijzen die zijn ingediend - komt
er in feite op neer dat het park recht moet doen aan de belangen van de diverse gebruikers en
omwonenden van het park. De vereniging ondersteunt (met kracht) dit standpunt. Thans zou
dit volgens de gemeente niet het geval zijn. De vereniging mist echter (enige) onderbouwing
voor de bestreden beslissing en de gemeente heeft niet inzichtelijk gemaakt waaruit blijkt dat
een toets/taxatie heeft plaatsgevonden waarbij alle gebruikers, te weten de door de gemeente
gestelde joggers, wandelaars (met en zonder hond), omwonenden, spelende kinderen
(waarvoor nota bene een apart speeleiland is van ruim 1 hectare), monumentbezoekers en
natuurliefhebbers en hun belangen in kaart zijn gebracht (feitenrelaas). Uit de bij de
gemeente op grond van de WOB opgevraagde stukken over het park gedurende de periode
2015-2018 blijkt (slechts) sprake te zijn van een enkel stuk waarbij (beweerdelijk) gesteld
wordt dat er sprake zou zijn van hondenoverlast (zonder onderbouwing).
In dit kader wijst de vereniging op het ontbreken van verdere motivering omtrent deze
stelling
(art. 3:46 Awb) en de als gevolg daarvan (on)mogelijkheid van een zorgvuldige
belangenafweging (artikelen 3:2 en 3:4 Awb). Voor de vereniging is het van belang dat de
gemeente voldoende inzicht geeft in de wijze waarop taxaties tot stand zijn gekomen (van de
verschillende bovengenoemde parkgebruikers). De gemeente heeft dit nog (immer) niet
inzichtelijk gemaakt. De enkele verwijzing door de gemeente naar het participatieproces en
de algemene stelling dat het park voor iedereen toegankelijk moet zijn, welke de vereniging
onderschrijft, is hiervoor onvoldoende. Daarbij zij nog opgemerkt dat de mate van
participatie bij het verder ontwikkelen van het park afhankelijk is van de betekenis die de
gemeente toekent aan de input die alle (actieve) gebruikers leveren. Het louter openstellen tot
deelname hieraan levert nog niet (automatisch) een betekenisvolle inspraakprocedure op,
zoals de gemeente doet veronderstellen. De vereniging kan zich dan ook niet vinden in de
argumentatie van de gemeente dat voldoende onderzoek is verricht omdat een
participatietraject heeft plaatsgevonden. Dat de gemeente rept over een zorgvuldige
belangenafweging (van alle gebruikers) conform de artikelen 3:2 en 3:4 Awb, blijkt niet uit de
dossierstukken en is, zoals reeds is aangegeven, niet inzichtelijk gemaakt.
Eerder hebben wij in de zienswijze van de VVS aangegeven dat de zogenaamde variant 4 voor
het plaatsen van een hek/haag, gelet op het gebruik van het park, als uitkomst van een
evenwichtiger belangenafweging kan worden aangemerkt, hoewel de VVS de noodzaak
hiervan niet bewezen acht.
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Terugblikkend op het hele door u bewandelde traject en het ontbreken van enige
onderbouwende kennis van parkbezoek en effecten ervan, komen wij tot de conclusie dat er
geen basis is op grond waarvan er noodzaak zou zijn om tegen hoge kosten welke variant voor
het plaatsen van een hek en haag dan ook in uitvoering te nemen.
Uw zienswijzennota
In uw zienswijzennota stelt u onder Ad g
"Participatietraject”
"Park Sijtwende is een park voor iedereen, dus niet alleen voor hondenbezitters, maar
ook voor anderen, zoals wandelaars, omwonenden, spelende kinderen, joggers,
natuurliefhebbers en jongeren. Dit betekent dat met de besluitvorming niet alleen met
de belangen van hondenbezitters, maar ook met de belangen van andere gebruikers
rekening dient te worden gehouden. Dit is dan ook het uitgangspunt geweest voor het
participatieproject welke na de motie in november 2015 is gestart ...."
Bezwaren inzake gestelde in Zienswijzennota
1. Ons bezwaar tegen de organisatiewijze van het door u genoemde participatietraject is
hierboven reeds verwoord in het "Woord vooraf". Ons bezwaar wordt ook onderbouwd door
het rapport van de Nationale Ombudsman "We gooien het de inspraak in" (2009,
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport2009-180_2.pdf), waarin
uitgangspunten en (tien) spelregels voor behoorlijke burgerparticipatie worden gegeven. Het
door uw College gemanagede proces is in strijd met de vereisten die de Nationale
Ombudsman aangeeft.
In uw zienswijzennota stelt u onder Ad g
"Geen schending algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Het college ziet - mede gezien het uitgebreide participatietraject ..... dan ook niet in dat
de belangen van de hondenbezitters met onderhavig besluit op een onevenredige zware
manier zijn geraakt. Het is immers niet zo dat ..... het hondenlosloopgebied wordt
geschrapt.. ... Het hondenlosloopgebied is weliswaar verkleind, maar ook in de nieuwe
situatie hebben de honden nog steeds een oppervlakte van 3700 m2 tot hun beschikking
om lekker rond te rennen en zich uit te leven."
"Van schending van (andere) algemene beginselen van behoorlijk bestuur is naar het
oordeel van het college geen sprake. Hiertoe kan het volgende worden overwogen:
 Gelet op de verschillende belangen ... is het participatietraject gestart om
informatie over de wensen met betrekking tot het gebruik van het park te
verzamelen. Op basis hiervan is uiteindelijk ... een zorgvuldige belangenafweging
gemaakt. Van een onevenredige belangenafweging is gezien het voorgaande geen
sprake."
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"Het college ziet niet in dat zij het vertrouwensbeginsel heeft geschonden, nu zij
niet heeft gekozen voor variant 4....... Het college heeft met behulp van een
participatietraject getracht om samen met alle belanghebbenden en gebruikers
tot spelregels te komen voor het gebruik van het park. .... Het College heeft de
huidige invulling ... gekozen op basis van onder andere de volgende argumenten:"
die(door ons) samengevat betreffen:
o Het gebied ligt meer aan de rand van het park, waadoor de overlast voor
omwonenden naar verwachting zal verminderen
o het Herdenkingsmonument ligt buiten het gebied
o het losloopgebied blijft binnen het park gelegen
o De gekozen variant heeft het hoogste aantal m2 losloopgebied in verhouding
met het te investeren bedrag en kan in één keer worden uitgevoerd
o De verwachting is dat een kleiner losloopgebied minder aantrekkelijk is
voor hondenbezitters van buiten de gemeente en voor
hondenuitlaatservices. Het gebied zal meer voor hondenbezitters in de
directe omgeving gaan functioneren. Oorspronkelijk was het gehele
(stads)park ook bedoeld voor bewoners uit de directe omgeving.
"Van schending van het rechtszekerheidsbeginsel dan wel het
motiveringsbeginsel ... is naar de mening van het college geen sprake."
Hierna verwijst u naar uw (discretionaire) bevoegdheden ex APV en komt u
wederom terug op het participatieproces waaruit geen gezamenlijke voorkeur
kwam.

2. Ten aanzien van uw belangenafweging hebben wij de volgende bezwaren:
 Uw college heeft de belangen van hondenbezitters met het onderhavig besluit wel degelijk
op onevenredige wijze geschaad. U veronderstelt namelijk - volledig ten onrechte - dat er
op het wandeleiland van het park een probleem is vanwege diametraal tegen over elkaar
staande belangen van hondeneigenaren en bezoekers zonder hond. Dit is het gevolg van
het feit dat u geen enkel feitenonderzoek heeft verricht naar bezoekersaantallen, nadelige
en voordelige effecten van het bezoek (waaronder schade, geluidshinder) en andere
factoren (o.a. slecht onderhoud door de gemeente, ganzen) die in het park een rol spelen.
Als naast de emoties van enkele omwonenden de feiten u hadden geïnteresseerd, dan had
u ingezien dat op het wandeleiland verschillende gebruiksfuncties harmonieus
samengaan. Als oplossing voor een door enkele omwonenden opgeklopt probleem
schaadt u daarom onevenredig de belangen van niet alleen hondeneigenaren, maar ook
van wandelende en joggende leden van onze vereniging die met plezier het park zonder
hond bezoeken en genieten van het open en levendige karakter van het park dat u door de
plaatsing van een hek en haag wilt schaden door looproutes te gaan beperken.
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U gaat er daarbij volledig aan voorbij dat verkleining van het losloopgebied twee
mogelijke gevolgen heeft die zullen onderstrepen dat uw besluit onjuist is.
o Gesteld dat hondeneigenaren blijven komen naar het sterk verkleinde losloopgebied,
dan zal volgens hondengedragsdeskundigen de concentratie honden in dat
losloopgebiedje zodanig toenemen, dat de honden minder ruimte zullen hebben om
te kiezen tussen "samen spelen" en "elkaar ontlopen", waardoor er veel meer geblaf
en gedoe zal ontstaan en de hinder voor omwonenden zal toenemen. Hetzelfde geldt
voor honden die elkaar in de rest van het park aangelijnd zullen passeren. Dat leidt
tot geblaf en geluidshinder voor de omwonenden en andere parkbezoekers. Hiervan
is thans amper sprake.
o Gesteld dat de bezoekers van het park met een hond, als gevolg van de uitvoering van
uw besluit, in de toekomst wegblijven, zoals ook door een medewerker van de
gemeente is verwacht, dan heeft u een aanmerkelijk bedrag besteed aan een hek en
haag die amper een functie meer vervullen en een esthetische smet vormen voor het
zo geprezen open karakter van het park en dat in een park waar naar verwachting de
bezoekcijfers teruglopen tot het lage niveau van vóór 2011, toen het wandeleiland niet
toegankelijk was voor bezoekers met loslopende honden.
Naar onze mening heeft u in uw op 14 september jl. ter inzage gelegde voorgenomen
Aanwijzingsbesluit het vertrouwensbeginsel geschonden door op geen enkele wijze in te
gaan op variant 4, dat onze vereniging met instemming van de verantwoordelijke
wethouder samen met medewerkers van de gemeente heeft uitgewerkt.
In dit hiaat voorziet u door nu in uw Zienswijzennota alsnog met een - naar onze mening
ondeugdelijke - argumentatie te komen waarom niet voor variant 4 is gekozen.
Weliswaar ligt het door u gekozen gebied verder van omliggende woningen, maar
hierboven hebben wij al betoogd dat door verkleining van het gebied een toename van de
hinder van blaffende honden zal plaats vinden, welke zeker niet teniet zal worden gedaan
door een iets grotere afstand tot de bebouwing.
U geeft aan dat de gekozen variant het hoogste aantal m2 losloopgebied in verhouding
met het te investeren bedrag kent en in één keer kan worden uitgevoerd.
Deze redenering kan niet kloppen, omdat hek/haag in variant 4 amper langer en dus
amper duurder zijn dan in de door u gekozen variant, terwijl het losloopgebied in variant
4 ruim tweemaal zo groot zal zijn. De kosten van de afscheiding per m2 losloopgebied
zullen dus altijd lager zijn.
Wij zien bovendien geen enkele reden waarom deze variant niet in één keer zou kunnen
worden uitgevoerd.
U beweert ook dat een kleiner gebied het park minder aantrekkelijk maakt voor
hondenuitlaatservices en voor hondenbezitters van buiten de gemeente.
Dat zijn allemaal gissingen, aangezien uw college in het geheel geen cijfers heeft
verzameld over bezoekers en hun herkomst. Door het jaar heen komt er naar de ervaring
van de geregelde bezoekers heel incidenteel een hondenuitlaatservice met enkele honden,
voornamelijk van eigenaren die vlakbij het park wonen.
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Als u de kans van de komst van hondenuitlaatservices tot nul wilt terugbrengen, is het
heel goed mogelijk om daarvoor een andere maatregel te treffen, namelijk verbod op
bezoek aan het park met meer dan bijvoorbeeld drie loslopende honden. Door de
verantwoordelijkheid die de parkbezoekers voor het park voelen en de daarmee
samenhangende sociale controle zal een dergelijk verbod effectief realiseerbaar zijn. Uit
de praktijk is bovendien gebleken dat hondenuitlaatservices zich eigenlijk in het
Sijtwendepark niet thuisvoelen zoals in een voor hun doel geschikt geacht wandelgebied,
bijv. het park Clingendael.
De leden van de VVS zien als geregelde gebruikers amper of geen mensen van buiten
Leidschendam-Voorburg in het park. Wel heeft de VVS een handjevol leden van buiten
Leidschendam-Voorburg. Van enkelen van hen weten we dat zij lid zijn geworden, omdat
zij nu en dan met een bejaarde vader/moeder die vlakbij het park woont, met of zonder
hond het park bezoeken.
Enkele inwoners van onze gemeente komen van iets grotere afstand dan de buurten
Damsigt/Park Leeuwensteijn en Essesteijn naar het park. Zij zien het park als een
waardevolle voorziening in onze gemeente, waar je al wandelend leuke mensen ontmoet
en je hond op een veilige manier kunt loslaten. Wij achten dat dit goed aansluit op de
gemeentelijke ambitie om de sociale cohesie te bevorderen. Zo heeft het vóór 2011 slecht
bezochte park zich ontwikkeld en dan is het irrelevant of het ooit de bedoeling is geweest
dat het een buurtpark zou zijn. Bovendien is de openbare functie van een gemeentepark
niet uitsluitend voorbehouden aan de directe omgeving.

Bezwaren inzake het proces (zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel)
3. De VVS blijft dus van mening dat de gemeente een halfslachtige en chaotische poging heeft
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, maar heeft
verzuimd alle belanghebbenden in gelijke mate te betrekken (en dus niet alleen direct
omwonenden). Na vier bijeenkomsten heeft de gemeente in april 2017 deze poging gestaakt
en is er niet geconcludeerd hoe het proces nu verder zou gaan.
4. Voor de omwonenden heeft de gemeente, voorafgaand aan het bredere participatieproces in
2017, twee aparte gespreksavonden georganiseerd over de gewenste ontwikkeling van het
park. Voor het peilen van ideeën die bij gebruikers van het park leven, heeft de gemeente
daarentegen geen bijeenkomsten georganiseerd.
5. In de inspraakprocedure/-avonden voor bewoners en belanghebbenden, voorafgaand aan uw
besluit, is sterk afgeweken van de toezegging dat gebruikers en omwonenden samen zouden
beslissen en dat de gemeente haar eigen ideeën niet zou opleggen, zoals in uw ambtelijke
brief d.d. 23 februari 2017 met kenmerk 1809785 aan belanghebbenden is meegedeeld. De
gemeente is namelijk vervolgens zeer snel overgegaan tot het nemen van een besluit, zoals
eerder door haar gepresenteerd in het verslag van de bijeenkomst op 10 april jl. Dit blijkt o.a.
uit het feit dat tijdens deze laatste bijeenkomst van de “inspraak-“procedure is gesteld dat
t.a.v. het hondenlosloopgebied belanghebbenden alleen nog maar konden kiezen uit de drie
door de gemeente gepresenteerde alternatieven. Men werd dus eigenlijk voor een voldongen
feit geplaatst. Ten onrechte wordt gesteld dat de propositie een logisch gevolg was van de
derde bewonersbijeenkomst op 8 maart 2017.
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6.

7.

8.

9.

Alternatief 4, waarover constructief overleg plaatsvond tussen ambtenaren en een
delegatie van de VVS kreeg in uw voorgenomen aanwijzingsbesluit geen enkele
aandacht. In uw zienswijzennota komt u nu met enige argumenten, waarvan we
hierboven hebben aangegeven dat zij niet valide zijn. De VVS blijft van mening dat, als
er al iets moet veranderen in het park, het vierde alternatief op evenwichtiger wijze
meer recht doet aan de verschillende belanghebbenden (met of zonder hond).
De gemeente is in 2015,naar aanleiding van de motie van 11 november 2015 inzake de
hangjongerenproblematiek en de door sommige omwonenden ervaren overlast van
geparkeerde auto's, gaan vragen of er nog meer problemen door omwonenden van het
Sijtwendepark werden ervaren en heeft vervolgens alleen aan omwonenden royaal
ruimte geboden om via een enquête en bijeenkomsten nog maar eens wat ongenoegen
uit te vergroten (zie ook punt 8 hieronder).
Bezwaren inzake niet op feiten gebaseerde motivering (motiveringsbeginsel)
De gemeente heeft geen enkel onderzoek gedaan naar het aantal bezoekers, met of
zonder hond en met of zonder kind, naar verblijfstijden van verschillende bezoekers in
het park, naar geluidsbronnen en gemeten geluidsniveaus en naar andere factoren die
een beeld geven van het gebruik van het park en de effecten ervan. Het besluit is
gemotiveerd door te verwijzen naar de motie van de gemeenteraad d.d. 11 november
2015, waarin in het geheel niet wordt gesproken over hondenproblematiek. Voorts
wordt in de motivering verwezen naar het met de buurt en gebruikers van het park
gevolgde participatieproces, zonder nader aan te geven wat die participatie heeft
opgeleverd. Het besluit van uw college om het losloopgebied op het wandeleiland in
het Park Sijtwende drastisch te beperken is gestoeld op vermeende overlast door
honden en (hoge) onderhoudskosten. Beide worden door de gemeente niet met (in
kaart gebrachte, reële, juist geïnterpreteerde) feiten noch door deugdelijk onderzoek
gestaafd waardoor het besluit onvoldoende gemotiveerd is.
De respons op de door de gemeente onder ca 150 omwonenden uitgevoerde enquête is
dusdanig dat geen steekhoudende waarde kan worden gehecht aan de uitkomsten
ervan. Van de 150 bewoners hebben er slechts 38 (25%) überhaupt gereageerd.
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Daarvan hebben slechts 7 respondenten opmerkingen gemaakt over
hondengedrag. De wijze waarop de gemeente met deze enquête is omgegaan
negeert de stem van de vele omwonenden, die absoluut geen probleem hebben
met het feit dat het wandeleiland als hondenlosloopgebied in gebruik is en het
wellicht juist prettig vinden dat het park nu wel levendig is en dat er veel meer
sociale controle is. M.a.w. de uitkomsten van de genoemde enquête zijn
absoluut niet representatief en hadden dus nimmer als grondslag mogen
dienen voor de besluitvorming van de gemeente t.a.v. het hondenlosloopgebied
dat door veel meer mensen met en zonder hond tot genoegen wordt gebruikt
(de VVS alleen al vertegenwoordigt inmiddels 300 geregistreerde leden!).
Onder de gebruikers van het Park Sijtwende is überhaupt geen enquête
uitgevoerd en met hen zijn geen afzonderlijke gesprekken gevoerd.
Los van het feit dat de gekozen opzet van de initiatieventafels tot het inzamelen
van een betrekkelijk willekeurig aantal ideeën leidde, constateren wij dat de
gemeente slechts met één van de vele ideeën die tijdens de initiatieventafels
naar voren zijn gebracht, iets gedaan heeft. Alle andere ideeën zijn buiten de
afweging gehouden.
Op 29 januari ontvingen wij een brief n.a.v. een WOB-verzoek inzake openheid
van zaken met betrekking tot klachten die u stelt te hebben ontvangen en
waarop uw besluit mede gebaseerd is. De verbazing was groot toen bleek dat u
slechts 3 klachtbrieven heeft ontvangen in de periode van 2011 tot heden
(waarin het losloopgebied effectief was), waarvan maar in één brief (d.d. 21
maart 2016) gerept wordt over hondenoverlast, waarbij overigens slechts
ongefundeerd, onjuist en zonder het aandragen van enige vorm van bewijs van
alles wordt geroepen wat volledig haaks staat op de ervaringen en bevindingen
van alle leden van de VVS. De klager adviseert u in zijn brief nog om bij de
politie te informeren. De klager stelt dat er wel honderden klachten
geregistreerd zijn. Blijkens het verslag van de bijeenkomst op 10 april 2017
laten de cijfers van de politie een compleet ander beeld zien. In ruim een jaar
tijd tussen januari 2016 en maart 2017 zijn er slechts 9 registraties gedaan die
betrekking hadden op het park, waarvan de meeste gevallen van overlast ’s
avonds werden geconstateerd en derhalve betrekking hadden op overlast
gevende jeugd. De Boa’s die overdag actief zijn hebben nauwelijks overlast
waargenomen en ook het Buurtpreventieteam constateert slechts rust. De
klager insinueert dat er niet meer gejogd kan worden in het park i.v.m.
bijtende honden en dat er de hele dag geschreeuwd, geblaft en gevochten
wordt. Ook zouden er hondenuitlaatservices af en aan komen. Aperte leugens.
Het Sijtwendepark leent zich helemaal niet voor uitlaatservices.
In het verleden is er slechts 1 iemand geweest die beroepsmatig een aantal
honden uitliet en die is inmiddels uitgeweken naar Marlot.
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Daarnaast is het juist uw besluit dat de joggers wegjaagt, u werpt namelijk een
blokkade op waardoor u het door joggers veelgebruikte rondje van precies 500
meter voor hen afsluit. U baseert uw besluitvorming op dit verhaal zonder ooit
maar iets te hebben gedaan aan verificatie en/of onderzoek en daarmee
schendt u in zeer ernstige mate het zorgvuldigheidsbeginsel.Blijkbaar acht u
een ongefundeerde mening van 1 persoon belangrijker dan een gefundeerde
mening van minimaal 300 belanghebbenden.
Bezwaren inzake de belangenafweging (motiveringsbeginsel,
evenredigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel)
Er zijn geen dringende, door de gemeente aangedragen redenen die dit
ingrijpende besluit rechtvaardigen. Als gebruikers en omwonenden hierover
spreken is het meestal: "Wat is het probleem?" Is dit niet gewoon verspilling
van geld omwille van NIMBY-gedoe (Not In My Back Yard)? Het lijkt er sterk
op dat slechts enkele omwonenden van het park door middel van veel lawaai
proberen problemen in het leven te roepen en op te blazen die er eigenlijk niet
zijn en die niet door andere omwonenden of gebruikers van het park worden
ervaren.De 3 klachtbrieven die wij n.a.v. ons WOB-verzoek ontvingen,
onderschrijven dit.
Op beleidsniveau is er voor elke actie van enige importantie een reden, zo niet
een dringende reden, nodig en voor elke ingrijpende actie dient er
representatief draagvlak te zijn. Van beide is klaarblijkelijk geen sprake. Dat
het besluit nu alsnog is genomen waarbij op zijn minst 27 zienswijzen grof
gezegd aan de laars worden gelapt, is onbegrijpelijk en getuigt van een zeer
gebrekkige besluitvormingsprocedure.
Vóór 2011 was het wandeleiland in het park, toen nog geen losloopgebied,
doods en stil, aldus verschillende reacties van omwonenden en gebruikers.
Sindsdien is het een levendig deel van het park geworden waar regelmatig ook
activiteiten van scouts en andere groepen met kinderen plaats vinden, joggers
rondrennen en mensen hun lunchpauze doorbrengen. Deze levendigheid
wordt door velen toegejuicht, behalve door enkele omwonenden, die het park
als hun privé achtertuin lijken te beschouwen. Zo konden we in de media
bijvoorbeeld vernemen dat enkele omwonenden zich ook stoorden aan het feit
dat er in het park zelfs door sommigen werd gepicknickt.
Uit één van de klachtbrieven, die wij via de WOB ter hand gesteld kregen, blijkt
dat spelende kinderen en scouting al overlast veroorzaakten voor de klager.
Zelfs de onderhoudsdienst van het park was klachtwaardig! Het feit dat
volgens deze klager vrijwel alles wat er om hem/haar heen gebeurt als overlast
ervaart, had u moeten aansporen om naar de feiten op zoek te gaan in plaats
van uw besluit op opgeklopte emoties te funderen.
Bij de instelling van dit hondenlosloopgebied in 2011 heeft de gemeente
aangegeven dat dit onder meer geschiedde omdat er binnen de gemeente
weinig plekken zijn waar honden veilig los kunnen lopen. Bezwaren tegen de
instelling ervan heeft de gemeente indertijd verworpen met argumenten die nu
nog steeds van toepassing zijn.
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Bovendien blijkt nu dat de meeste geopperde bezwaren (schade voor flora en
fauna, gevaar voor bezoekers van het park, schade aan monumenten of
kunstwerken) niet aan de orde zijn geweest in de afgelopen zes jaar, tenminste
zeker niet aangetoond als zouden honden de veroorzakers zijn. Tot slot merkte
de gemeente indertijd op dat er binnen de gemeente nog zeer veel
mogelijkheden zijn om te wandelen en te recreëren op plaatsen waar honden
niet los mogen lopen en dat is nu nog steeds het geval. Het loslaten van het
beleid van de gemeente, om op evenwichtige wijze iedereen de mogelijkheid te
bieden om (met of zonder hond) te recreëren, wordt door het beperken van het
losloopgebied in Park Sijtwende in ernstige mate inconsistent.
Met uw besluit het hondenlosloopgebied op het wandeleiland drastisch te
beperken gaat u voorbij aan de belangen van meer dan 300 enthousiaste
gebruikers, die het park met verschillende frequentie bezoeken. De belangen
van hen maakt u ondergeschikt aan de wensen van enkele omwonenden. Het
Sijtwendepark is een stadspark en niet slechts bedoeld voor enkele
omwonenden maar juist voor de gehele gemeente.
Uw college gaat voorbij aan het feit dat het wandeleiland één van de zeer
weinige veilige losloopgebieden in de gemeente is, die niet direct grenzen aan
fietspaden, autowegen of aan niet voor honden toegankelijke recreatieruimte.
Dat is een van de belangrijkste redenen dat zoveel hondenbezitters uit de
omgeving dit park bezoeken. In plaats van dit gebied te beperken zou uw
college ervoor moeten zorgen dat er meer van dergelijke veilige
losloopgebieden komen.
Het voorstel om het hondenlosloopgebied in grote mate te beperken wordt niet
gecompenseerd door een voorstel om elders de ruimte voor een veilig
hondenlosloopgebied te vergroten; sterker nog, met de openstelling van het
wandeleiland voor loslopende honden in 2011 zijn indertijd andere
hondenlosloopgebieden gesloten.
Bezwaren inzake slechte uitvoering van de door de gemeente gekoesterde
ideeën (zorgvuldigheidsbeginsel).
De overheid vindt het belangrijk dat mensen participeren en bevordert
initiatieven hiertoe; in het park zijn diverse “clubjes” die geregeld afspreken
om samen hun honden uit te laten en elkaar in nieuw ontstane vriendschappen
bijstaan. Onder hen is het aantal ouderen relatief groot. Voor hen is de sociale
cohesie en de bewegingsmogelijkheid die het park bevordert uniek. Maar ook
toevallige ontmoetingen zijn waardevol; het leidt tot een gevoel van
saamhorigheid en eigenaarschap dat de sfeer en het uiterlijk van het park ten
goede komt. Aan dit aspect heeft de gemeente absoluut geen aandacht besteed.
De gemeente gaat eraan voorbij dat de kwaliteit van de borders in het park
minder dan beoogd is, doordat de bodemgesteldheid van de borders (zoals
door de gemeente in 2008/2009 reeds geconstateerd) én het achterwege
blijvende onderhoud de belangrijkste oorzaken zijn dat de borders in
suboptimale staat zijn. De honden die er af en toe worden gesignaleerd hebben
daar niets mee te maken. Immers 85% van de beplanting is zo robuust dat het
tegen hondenbezoek bestand is.
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Het is nog een wonder dat die borders er zo aardig uitzien, waar het onderhoud
zo verwaarloosd is. De belangrijkste tekortkoming van de borders is het
onkruid dat niet gewied wordt. Honden hebben wel enkele kuilen in het
grasveld gegraven, waarvan de VVS heeft aangegeven deze graag te willen
dichten en inzaaien. Maar de gemeente stelde dit soort constructieve
voorstellen niet op prijs. In uw Zienswijzennota biedt u op dit punt een helaas
weinig overtuigend klinkende opening.
Het besluit is een teken van verspilling (van gemeenschapsgeld), omdat door
het besluit een met veel geld (minimaal 10.000 euro) aangelegde paaizone
voor vissen wordt bestemd tot hondenstrand en door het intensievere gebruik
naar verwachting zijn eerder bedachte functie zal verliezen. De aanleg van een
afscheiding voor het te verkleinen hondenlosloopgebied beloopt nog eens een
extra 30.000 euro, volgens informatie van de gemeente zelf en hierbij zijn de
kosten van handhaving nog niet eens in beeld gebracht. Voor het genoemde
bedrag kan de gemeente binnen het park (onderhoud) en buiten het park veel
nuttiger activiteiten ondernemen. Doordat het voorgenomen, sterk beperkte
losloopgebied veel intensiever zal worden gebruikt dan het huidige veel grotere
losloopgebied, moeten we over de aanblik van het droge deel van het
voorgenomen losloopgebied weinig illusies hebben. (In de huidige situatie
spelen de honden in een groter gebied dan uw college beoogt voor de toekomst
en wordt er bij verschillende oevergedeelten wel eens een bad genomen door
sommige honden, waardoor het bijvoorbeeld goed gaat met de bij de
vispaaizone geplante waterlelies en naar verwachting ook met het paaigebied
in het riet aan de zijde van het Veurselaantje).
De verwachtingen van de effecten van uitvoering van het besluit voor
beperking van vermeende overlast, zijn onjuist. Gediplomeerde
hondengedragsdeskundigen (gebroeders Van den Heuvel van hondenschool
Lucky) geven aan dat beperking van het losloopgebied en vergroting van het
aanlijngebied tot meer geblaf en ander hinderlijk hondengedrag leidt (zie hun
bijgesloten brief van 25 maart 2018). Een klein omsloten losloopgebied zou
voorts heel goed eigenaren van agressieve honden naar het park kunnen
lokken, omdat deze lastige beesten daar nog goed gecontroleerd "lekker los
zouden kunnen lopen". Eén belangrijke reden dat er in het losloopgebied van
Park Sijtwende zo weinig incidenten zijn tussen honden onderling is juist de
mogelijkheid om elkaar te kunnen ontwijken. Net als mensen hebben honden
zo hun voorkeuren en helpt het als ieder zijns weegs kan gaan.
De gemeente gaat eraan voorbij dat de huidige groep gebruikers een
belangrijke rol speelt in de informele handhaving, waar de gemeente geen
mogelijkheden tot handhaving ziet. Te denken valt aan overlast van fietsers,
hangjongeren, ongedisciplineerd gedrag van (bazen van) honden, opruimen
van zwerfvuil en zelfs ganzenpoep door de huidige groep gebruikers.
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Samenvatting van de bezwaren
Het besluit raakt direct de belangen van de ruim 300 regelmatige bezoekers met hond van het
Park Sijtwende en daarnaast alle joggers, en dat op een onevenredige zware manier. Er is
namelijk geen fatsoenlijk vergelijkbaar alternatief voor hen in de omliggende wijken Damsigt,
Park Leeuwensteijn, Nieuw Damsigt, Sijtwende en Essesteijn.
Bij besluitvorming door een gemeente of andere overheidsinstelling dienen alle relevante
belangen te worden meegewogen én alle belangen die mogen worden meegewogen moeten
ook worden meegewogen. Het voorgenomen aanwijzingsbesluit dient slechts de belangen van
enkele omwonenden en dat zelfs niet, omdat er een gerede kans is dat overlast van loslopende
honden, waarvan thans amper of niet sprake is, juist door verkleining van het losloopgebied
daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Daarnaast dient u zich ervan te vergewissen of de stellingen
die klagers poneren en waarop u uw besluiten stoelt, berusten op de werkelijkheid. Dat heeft
u klaarblijkelijk niet gedaan nu veel van die stellingen niet stroken met de werkelijkheid.Uw
besluit heeft voor het overige slechts negatieve gevolgen voor veel andere omwonenden van
het park en belanghebbende bezoekers van het park. U dient zich te houden aan de formele
en materiële beginselen van behoorlijk bestuur. U heeft dit nagelaten.
U voldoet niet aan het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel (art. 3:2 Awb, 3:46
Awb)
Er is geen serieus en deugdelijk onderzocht doel waartoe uw besluit dient. Het
ontbreekt uw besluit aan deugdelijke motivering en controleerbare feiten
(bezoekcijfers, geluidsbronnen, geluidsmetingen, hoeveel, wanneer, tijdspanne etc.)
die de klachten van enkele omwonenden en eventuele parkmijders zouden kunnen
onderbouwen. Uw college voert slechts een ontmoedigingsbeleid door voor bepaalde
belanghebbenden belemmeringen op te werpen. De voordelen van de huidige situatie
blijven volledig onderbelicht en minder ingrijpende of betere alternatieven hebben
geen serieuze kans gekregen (proportionaliteit).De kosten uit het verleden worden
teniet gedaan (paaizone) en de noodzakelijke kosten om het besluit uit te voeren zijn
buiten proportie en kunnen ons inziens op een veel betere en efficiëntere wijze worden
ingezet. Echter, alle voorstellen en suggesties die wij als VVS hebben gedaan in die
richting, zijn niet beargumenteerd terzijde geschoven, zoals het gezamenlijk
uitgewerkte vierde alternatief, laat staan het nul-alternatief.U heeft een partij die
optreedt namens een groot aantal belanghebbenden niet serieus genomen.
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U voldoet niet aan het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 Awb)
Uw besluit heeft slechts nadelige gevolgen voor de grootste groep gebruikers van het
park. Slechts een handvol omwonenden staat achter uw besluit en voor hen zijn er naar
uw mening geen nadelige gevolgen. Dit is in strijd met het evenredigheidsbeginsel, u
dient immers alle betrokken belangen af te wegen en de nadelige gevolgen van uw
besluit staan niet in verhouding tot het doel dat het volgens u dient bij dit besluit.
U voldoet niet aan het rechtszekerheidsbeginsel
Uw beleid is niet transparant. Een besluit moet op duidelijke wijze zijn geformuleerd
en het besluit dient duidelijk te zijn. Omdat er totaal geen feitenonderzoek is gedaan, is
de motivering ondeugdelijk en is het voor belanghebbenden haast onmogelijk om zich
op goede gronden te verweren.
Uw college dient op grond van de Awb voorafgaand aan haar besluitvorming 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.
Gelet op bovenstaande is de conclusie o.i. gerechtvaardigd dat dit niet, of in ieder geval
onvoldoende door de gemeente gedaan is. Het Aanwijzingsbesluit is lichtvaardig
genomen.
De VVS is daarom van mening dat de gemeente niet op goede gronden en met inachtneming
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het Aanwijzingsbesluit heeft genomen.
Wij verzoeken u onze bezwaren gegrond te verklaren, ons uit te nodigen voor een hoorzitting
ex. art. 7:2 Awb en de bestreden beslissing te herroepen.
Nadien wil de VVS hopen op samenwerking van gemeente met parkgebruikers en andere
belanghebbenden t.a.v. ontwikkeling, onderhoud en beheer van het mooie Sijtwendepark,
conform de doelstelling, zoals deze is geformuleerd op de website
https://sijtwendepark.nl/de-vereniging/
Right to challenge zou in de ogen van de VVS een uitstekende weg kunnen zijn.
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