Stand van zaken mbt. ons kinderspeelveld versus het losloopgebied honden ,
gelegen achter de woningen aan de Blauwkarper.
Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 heeft Hans Nijhuis e.e.a.
uitgebreid toegelicht (zie het toegezonden verslag).
We hebben in de vergadering gemeld dat wij een gesprek hebben gevoerd met een
tweetal ambtenaren van de gemeente Leiden, te weten de projectleider Samen aan
de Slag (voedselbos) en de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het
Hondenbeleid.
De vergadering heeft unaniem het besluit genomen op 24 april om aan de
gemeente Leiden duidelijk te maken dat de Vereniging van Eigenaren Karpers en
Forellen ons kinderspeelveld terug wil hebben op korte termijn.
Wij hebben een tweede gesprek gevoerd met ambtenaren van de gemeente Leiden
en hebben tijdens dat gesprek duidelijk gemaakt dat wij inmiddels 140
handtekeningen hebben opgehaald van mensen, ook hondenbezitters, die het
kinderspeelveld terug willen hebben ipv. een losloopgebied voor honden. Dit als
aanvulling op alle inhoudelijke, procedurele en procesmatige argumenten die wij
hebben.
De conclusie van dit tweede gesprek was dat er zo spoedig mogelijk een gesprek
plaats zou moeten vinden met de verantwoordelijk wethouder mevrouw Leewis van
de gemeente Leiden. Dit om haar te informeren en ter voorbereiding op een
collegebesluit van de ambtenaren om het kinderspeelveld weer in ere te herstellen.
Dit gesprek heeft aan de hand van een notitie van de VvE (zie de website) op 11 juli
plaats gevonden op het stadhuis.
Voor ons was dit een teleurstellend gesprek, omdat
- mevrouw Leewis zich niet liet ondersteunen door de ambtenaren waar wij mee
gesproken hadden,
- zij zich heel erg op de vlakte hield mbt. de argumentatie van ons om het
kinderspeelveld zo spoedig mogelijk terug te krijgen,
- zij zich verschool achter het Hondenbeleid en meermaals begrip vroeg voor het
lastige parket waarin zij verkeerde,
- zij in eerste instantie verwees naar de evaluatie van het Hondenbeleid in 2019,
- zij zich ook verschool achter het feit dat er al meerdere bewonersgroeperingen bij
haar zouden zijn geweest om andere losloopgebieden voor honden ook weer
ongedaan te maken,
- zij niet is ingegaan op onze argumentatie op inhoud, procedure en proces en zij
onze daaruit voortvloeiende conclusie dat de gemeente onjuist, onzorgvuldig en
onrechtmatig heeft gehandeld afdeed als beleving.
Wij waren het volstrekt niet eens met haar standpunt en verwezen daarbij naar de
uitspraken die haar ambtenaren naar ons gedaan hadden. Zij kon daar ter plekke
natuurlijk niets mee.

Uiteindelijk is er door mevr. Leewis toegezegd dat er zo snel mogelijk na haar
vakantie een vervolggesprek komt in aanwezigheid van de ambtenaren waarmee
we gesproken hebben.
Dit gesprek wordt door haar secretaresse gepland.
Wij houden u op de hoogte, Hans en Louis
PS Het gesprek is inmiddels gepland voor 17 september as. vanwege de vakantie
van de twee ambtenaren die wij graag bij het gesprek wilden hebben.
Op de website van de vereniging vindt u de notitie die wij voor het gesprek op 11
juli aan de wethouder hebben gestuurd.

