Geachte heer Dirkse,
Als bestuur van de Vereniging van Eigenaren “Karpers en Forellen” vragen wij uw
aandacht voor het volgende.
Achtergrond (1987- heden).
Van de VvE “Karpers en Forellen” in de Merenwijk zijn ruim 200 van de 246
woningeigenaren lid. Woningen die in 1987 en 1988 zijn gerealiseerd.
Ten tijde van de bouw heeft de VvE samen met Wilma Bouw en de gemeente Leiden het
initiatief genomen om oa invulling te geven aan de wijkinrichting. Dit door het aanleggen
van speelveldjes met toestellen en het meedenken over de groenvoorziening; kortom, een
burgerinitiatief avant la lettre.
Er is toen bewust voor gekozen om het grasveld achter de Blauwkarper langs het
Veerpolderpad te bestemmen als kinderspeelveld en niet te voorzien van speeltoestellen.
En zo is dit veld tot op heden ook altijd gebruikt. Eerst door onze kinderen en nu door onze
kleinkinderen en de kinderen van nieuwe bewoners.
Bewoners van de Karpers en Forellen houden dit veld schoon en hondenpoepvrij (“Samen
aan de slag!”). Uw collega-voorganger de heer Witteman kan u hier als voormalig bewoner
van de Karpers, alles over vertellen.
Voedselbos/Plukbos (2017).
Verderop langs het Veerpolderpad is inmiddels een zgn. voedselbos verrezen. Een
voedselbos dat tot grote ergernis van hondenbezitters is gekomen op de plaats van een
uitrengebied voor honden hetgeen middels borden was aangegeven. Het voedselbos is
door u op 26 maart 2017 geopend.
Kort voor deze opening hebben wij als bewoners van de Karpers en Forellen bij geruchte
vernomen dat “onze” kinderspeelplaats bestemd zou gaan worden als nieuw
hondenuitrengebied. Navraag daarna bij de wijkmanager leverde een procedurele
bevestiging dienaangaande op.
Een notitie over deze gang van zaken is u op 26 maart 2017 ter hand gesteld.
“Status quo” (26 maart 2017 – 31 januari 2018).
De bewoners vinden het onbegrijpelijk en uiterst onzorgvuldig dat de gemeente Leiden na
dertig (30 (!)) jaar een kinderspeelveld -dat nb gerealiseerd is in samenspraak met
diezelfde gemeente-, lijkt om te toveren in een hondenuitrengebied en spreken de VvE
daar ook over aan. Ook al om dat de gang van zaken vwb het gebrek aan communicatie
vergelijkbaar is met het omvormen van het Veerpolderpad tot calamiteitenroute.
De VvE heeft tot op heden geen verdere actie genomen, omdat -los van ‘verhalen’ in de
wandelgangen en procedurele stappen-, het uitrengebied geen daadwerkelijke invulling
had gekregen. Dwz geen daadwerkelijke invulling tot afgelopen woensdag 31 januari
2018. Met de komst van een drietal grote borden is het kinderspeelveld nu daadwerkelijk
door de gemeente Leiden aangewezen als uitrengebied voor honden.
Conclusies en verzoek.
De conclusies zijn
1. de gemeente Leiden realiseert ten faveure van het zgn voedselbos een uitrengebied
voor honden op het grasveld achter de Blauwkarper,
2. dit grasveld is in 1987 door de VvE Karpers en Forellen ism de gemeente Leiden en
Wilma Bouw als onderdeel van de wijkinrichting van de Karpers en Forellen ingericht als
kinderspeelplaats (“Burgerinitiatief avant la lettre”!),
3. dit grasveld is sedertdien ook als zodanig gebruikt en door buurtbewoners poep- en
rommelvrij gehouden (“Samen aan de slag!”),

4. de gemeente Leiden voert deze transformatie van kinderspeelplaats tot
hondenuitrengebied door zonder enige vorm van communicatie met omwonenden/
belanghebbenden en zonder zich te bekommeren om de gevolgen en/of uit te zien naar
alternatieven,
5. alternatieven zijn voorhanden en zijn ook aangedragen door Tim Zeegers als initiator
van het plukbos, zo bleek uit een gesprek met hem zaterdagochtend 3 februari jl.
Verzoeken
De VvE verzoekt u
1. te bewerkstelligen dat de geplaatste borden op zo kort mogelijke termijn worden
verwijderd en deze te verplekken naar een alternatieve locatie (meerdere mogelijkheden
zijn voorhanden),
2. per omgaande de ontvangst van dit schrijven te bevestigen; een schrijven dat u -naast
deze email-, ook per post zal bereiken,
3. aan te geven op welke termijn de VvE een inhoudelijke reactie van u zal krijgen. Wij
stellen een spoedige reactie op prijs, maar vooral een actie resulterend in het weghalen
van de borden.
De VvE is bij monde van beide ondertekenaars gaarne bereid om een toelichting op dit
schrijven te geven. Een schrijven dat wij vooralsnog alleen aan u richten.
Wij zien uw reactie per omgaande met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Louis Eggen
Hans Nijhuis
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