Beste Lenka, Frederique, Mirjam, Jan en Patrick
Bedankt voor het verslag. Om te beginnen enkele opmerkingen hierover. Er wordt de indruk
gegeven dat er door Mirjam en Jan en door ons een serieuze afweging heeft plaatsgevonden
tussen het halve veldje en het besluit van het hek. Dat lijkt ons geen correcte weergave.
Voor Mirjam en Jan zou een keuze voor het veldje hoe dan ook betekenen dat het Park
geheel verboden wordt voor loslopende honden. Vanuit hun belang is het daarom totaal
onbelangrijk of een veldje ergens anders meerdere voetbalvelden beslaat of een enkele
stoeptegel. Van onze kant hebben wij ook geen moment iets afgewogen. Het één is net zo
onacceptabel als het andere.
De genoemde optie a is door de gemeente als onvermijdbaar eindresultaat gepresenteerd.
Een verkenning van de voor- en nadelen hiervan, zoals vermeld, heeft (daarom) helaas nooit
tijdens onze gesprekken plaatsgevonden. Dat laatste geldt overigens ook voor onze optie
met gedragsregels, directe communicatie en verdere aanvullende maatregelen. De
vereniging heeft deze al vanaf haar oprichting bepleit en is door ons ook binnen de mediation
ter tafel gebracht, maar in de verslaglegging verder overgeslagen.
Uiteraard hebben wij het verloop van de laatste bijeenkomst met elkaar besproken. Nu het
concept-verslag er ligt, willen we daar nog wel iets aan toevoegen.
Het is spijtig dat onze discussie over de communicatie in een vorm van escalatie is beland.
Bij ons is in ieder geval de twijfel blijven hangen of we elkaar wel goed begrijpen. Misschien
dat het onderstaande enige onrust bij jullie kan wegnemen.
Feit is dat de gemeente naar onze overtuiging niet in goed vertrouwen heeft gehandeld. In
de aanloop naar de mediation is bij voortduring de indruk geschapen (en laten voortbestaan)
dat er conflictbemiddeling zou plaatsvinden. Wij hoopten dan ook op een gemeente die zich
op constructieve wijze zou inzetten om, met geven en nemen, tot een gezamenlijk
aanvaardbare oplossing te komen. Het was dan ook een zeer onaangename verrassing dat
aan het begin van onze gesprekken het eigen besluit om een hek te plaatsen als
onaantastbaar werd neergezet en er, wat de gemeente betrof, alleen ruimte was om te
praten over de “aankleding”. Daarop hebben wij in de eerste gezamenlijke bijeenkomst
aangegeven dat we deze teleurstelling ook naar buiten zullen brengen, uiteraard met
onderbouwing.
Hoewel dit alles voorafging aan de start van de gesprekken heeft dit gegeven mogelijk de
angst opgeroepen dat wij als vereniging nu aan het slot allerlei uitspraken gaan doen over de
inhoud van de gesprekken, met halve en hele waarheden, waar de deelnemers door
beschadigd worden. Voor ons gevoel leidde het er in ieder geval toe dat de overige
deelnemers aan de gesprekken een gezamenlijke verdedigingsmuur rond de gemeente
optrokken en men daar het monopolie op de verdere informatieverstrekking wilde
neerleggen. De gemeente is toch al de bovenliggende partij en dit was en is voor ons net iets
te veel van het goede.
Voor zover het emotionele. Er is echter ook nog het praktische.
Aan de ene kant was er de stelling: je hebt getekend, dus je mag niets meer zeggen. Aan de
andere kant is er echter een werkelijkheid waarin wij als vereniging verantwoording moeten
afleggen aan mensen. Die mensen willen o.a. weten of opties nog besproken zijn, die in de
afgelopen jaren al vaker de revue zijn gepasseerd (waaronder tijdslot en veldje). Naar we
inschatten geldt dat overigens niet alleen voor de VVS. Mogelijk kunnen raadsleden, of de
gehele gemeenteraad, nog vragen stellen aan het college over haar opvattingen en rol bij het
beleid rond het Sijtwendepark. Het college kan dan moeilijk zijn handen in de hoogte steken

en zeggen: daar praten wij met u niet meer over, want daar is (nu) in de mediation over
gesproken.
Misschien kan het bijdragen om van onze kant aan te geven welke elementen naar ons
oordeel met de achterban kunnen worden gedeeld.
De deelnemers
Dat vereist enige uitleg naar buiten. Vanuit de voorgeschiedenis is nu de algemene
veronderstelling dat de “derde” partij, naast de Gemeente en de VVS, heeft bestaan uit een
vertegenwoordiging van omwonenden (met name van de Rodelaan), die hun specifieke
belangen als omwonenden verdedigden. Wij willen dat beeld corrigeren door te benadrukken
dat deze vertegenwoordigers ook gesproken hebben namens een aantal niet-omwonenden
en dat deze in de gesprekken primair het belang behartigden van de mensen die nu,
vanwege de loslopende honden, het park mijden. De gemeente heeft aangegeven dit ook als
haar primaire belang te zien.
De opties
We willen melden dat de optie van de VVS en de optie van de gemeente geen steun kregen
van de overige partijen.
Verder willen we vertellen dat nog gesproken is over het zomer/winter tijdslot en de
argumenten geven die wij hadden om deze achteruitgang te willen accepteren, maar met de
conclusie dat ook hier ook geen overeenstemming voor te krijgen was.
Het oorspronkelijke gemeentelijke voorstel uit het inspraakproces voor het veldje is nog
bekeken, maar dat dit geen perspectief bood omdat, bij nadere beschouwing, het slechts
voor iets meer dan de helft beschikbaar is.
Het proces
Hoewel de gemeente alleen een gesprek wilde over de "aankleding", heeft er toch een
constructief gesprek plaatsgevonden tussen de overige partijen waarbij oprecht getracht is
een alternatief te vinden dat wel voor iedereen aanvaardbaar zou kunnen zijn. De gemeente
heeft hierbij vooral de rol van toehoorder ingenomen en aangegeven waarom volgens haar
de aangedragen opties niet mogelijk waren, of, voor de gemeente, niet acceptabel. De
“aankleding” is uiteindelijk niet in discussie gekomen.
Op het eerste gezicht staan hier volgens ons geen onwaarheden bij, of wordt een partij
beschadigd. Dat is ook allerminst onze intentie, maar als iemand het gevoel heeft dat dit wel
zo is, willen we dat graag voorkomen. Hopelijk kunnen jullie je hier in vinden en in onze
behoefte dit in onze eigen worden te vertellen, zonder voortdurend om toestemming te
moeten vragen.
Als laatste: Natuurlijk wachten wij zoals afgesproken op het bericht van Patrick over de
communicatie van gemeentezijde.
Mogelijk helpt deze verduidelijking om ongerustheid bij jullie weg te nemen.
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