“Wij willen ons kinderspeelveld terug!”
Notitie namens de Vereniging van Eigenaren “Karpers en Forellen” t.b.v. het gesprek op 11
juli 2018 met mevr. M. Leeuwis wethouder van de gemeente Leiden.
Gesprekspartners namens de VvE zijn Louis Eggen en Hans Nijhuis.
De (Vereniging van Eigenaren) “Karpers en Forellen”.
De “Karpers en Forellen” omvatten 246 koopwoningen die eind tachtiger jaren van de vorige
eeuw zijn gerealiseerd als laatste omvangrijke nieuwbouwproject in de Merenwijk. Vanaf
het begin van de realisatie is de VvE –ingeschreven bij de KvK, waarbij het bestuur oa
statutair gemachtigd is om namens de leden als belangenbehartiger op te treden- op velerlei
terreinen actief. Oa op het gebied van de wijkinrichting.
Van de 246 woningen zijn nog steeds ongeveer 200 woningeigenaren lid van de VvE.
Aanleiding voor het gesprek.
Door de gemeente Leiden is het Kinderspeelveld gelegen achter de Blauwkarper en langs het
Veerpolderpad, omgezet in een zgn losloopgebied voor honden. Dit omdat op de plaats
waar het voedselbos is gekomen een hondenuitrengebied lag, dat moest wijken voor het
voedselbos.
Doelstellingen van het gesprek.
Voor de VvE heeft het gesprek twee doelstellingen.
1. Het bewerkstelligen dat op zeer korte termijn een collegebesluit wordt
genomen waarbij het Kinderspeelveld weer in ere wordt hersteld. Dat in het
verlengde daarvan de borden ‘losloopgebied honden’ worden weggehaald en
worden vervangen door borden ‘Kinderspeelveld’ en ‘verboden voor honden’.
2. Het informeren van de wethouder over de achtergronden van dit verzoek,
teneinde op zeer korte termijn collegebesluit mogelijk te maken om het
Kinderspeelveld weer in ere te herstellen.
Een verzoek dat feitelijk is gebaseerd op a) inhoud, b) proces en c) procedure.
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Ad a) Inhoud.
In de verkoopbrochure van onze woningen dd 1986 staat oa dat het veld achter de
Blauwkarper en langs het Veerpolderpad is voorbestemd als ‘Nader in te richten speelveld’.
En dat inrichten is ook gebeurd door de cie wijkinrichting van de VvE. Er is in samenspraak
met de bewoners, de gemeente Leiden en Wilma Vastgoed voor gekozen om dit veld groen
te laten als zijnde sportveld en het veld niet te voorzien van speeltoestellen etc., zoals op de
andere speelveldjes in de Karpers en Forellen wel is gebeurd.
In december 1989 is het geheel door Wilma Vastgoed formeel overgedragen aan de
gemeente Leiden, na een eerdere schouw in november door de directie Groen van de
gemeente Leiden samen met Wilma Vastgoed en de VvE.
En in al de opvolgende jaren is dat ook zo gebleven en hebben diverse omwonenden zich
bekommerd om het schoonhouden van dit veld (oa “hondenpoepvrij”) en hebben zij ook
wilgen rondom dit veld geplaatst. Kortom een schoolvoorbeeld van ‘Samen aan de slag’ en
een buurtinitiatief avant la lettre, lang voordat de gemeente deze woorden ook maar had
bedacht, terwijl de speelveldjes zijn gerealiseerd zonder dat het de gemeente ook maar een
cent heeft gekost!
Ad b) Proces
Onze kinderen en inmiddels ook kleinkinderen hebben bijna 30 jaar altijd met veel plezier
gespeeld op dit Kinderspeelveld. Tot het moment dat er een voedselbos werd gerealiseerd
op de plek waar een hondenuitrengebied lag. Dat is het moment dat het
hondenuitrengebied zonder enige vorm van communicatie verplaatst wordt naar ons
kinderspeelveld en het predicaat losloopgebied honden krijgt.
Op het moment dat de VvE dit ter ore komt, trekt de VvE op 27 maart 2017 aan de bel bij de
wijkmanager, mevr Pijnacker. Letterlijke tekst van haar reactie nog op dezelfde dag: “Ja,
daar is over gepubliceerd en gecommuniceerd. Door de initiatiefnemers. Daarnaast heeft er
in de gemeenterubriek een stuk gestaan waar mensen op konden reageren dmv het
indienen van een zienswijze. Kortom,……..”
Nog los van de feitelijke onjuistheid van de inhoud van deze e-mail mbt communicatie door
de initiatiefnemers (- en de suggestieve puntjes achter “Kortom, …………-) , blijkt dat het stuk
dat in de gemeenterubriek heeft gestaan en waaraan wordt gerefereerd de zgn nota
hondenbeleid te zijn. Een nota waarin de transformatie van ons Kinderspeelveld in een
losloopgebied honden op pag 28 (van 82 (!) pagina’s) -in een tussenzin- staat gememoreerd
als punt 33!
Ook aan de wijkvereniging is op 8 april 2017 een uitgebreide email gestuurd over het
kinderspeelveld irt het losloopgebied honden. Een email die de wijkvereniging heeft
doorgestuurd in de richting van de gemeente Leiden in de persoon van de wijkmanager.
In een gesprek van de VvE met de verantwoordelijke ambtenaar voor de nota hondenbeleid
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is desgevraagd vastgesteld dat als de wijkmanager de bezwaren van de VvE had
doorgestuurd naar deze ambtenaar, de borden met ‘losloopgebied honden’ nooit
verschenen zouden zijn op ons kinderspeelveld. Immers de nota Hondenbeleid is pas op 15
augustus 2017 als collegebesluit vastgesteld. Dit onder de vermelding “Met inspraak
vastgesteld”; maar dus zonder onze beargumenteerde bezwaren, die wel beschikbar waren!
Daarnaast is tijdens de tafeltjesmiddag georganiseerd door de wijkvereniging op dinsdag 23
mei 2017 door Hans Nijhuis gesproken met wethouder Paul Dirkse over de plannen zoals die
ter tafel lagen mbt het opofferen van het kinderspeelveld voor een losloopgebied honden.
Dus ruim voor dat het collegebesluit op 15 augustus 2017 werd genomen. Hij verwees
echter meteen –letterlijk- door naar de wijkmanager en de wijkvereniging in de persoon van
Michel Vorenhout en heeft dus met de informatie ook niets gedaan in het
besluitvormingsproces!
Op 30 januari 2018 verschijnen er dan drie grote borden op ons kinderspeelveld met de
mededeling ‘Losloopgebied honden’ met de toevoeging ‘opruimplicht’.
Het bestuur van de VvE en diverse bewoners hebben vervolgens meerdere e-mails gestuurd
naar Paul Dirkse (wethouder) en er wordt door André Mom ook met Paul Dirkse gesproken
over het onderwerp. Ook stuurt André foto’s.
Paul Dirkse neemt alles voor kennisgeving aan –voor zover hij reageert- en noemt een naam
van een ambtenaar die contact zal opnemen. Al zijn reacties zijn vergezeld van zinsneden
waarin hij aangeeft dat ‘het verplaatsen van het losloopgebied honden procedureel juist is
verlopen’ (of woorden van gelijke strekking).
NB Het zou veel te ver voeren om alle correspondentie hier chronologisch op
te voeren. Correspondentie die ten stadhuize ook voorhanden is cq zou
moeten zijn.
Ad c. Procedure.
Hans Nijhuis dient een WOB verzoek in mbt het voedselbos. Dat resulteert in een aantal
gesprekken met diverse ambtenaren en een zeer grote hoeveelheid informatie.
Zonder hier in detail te treden blijkt uit deze informatie dat op 6 maart 2017 door
wethouder Paul Dirkse,- dus ruim voor het afronden van de procedure mbt het vaststellen
van de nota Hondenbeleid op 15 augustus 2017 -, willens en wetens onder de noemer
(letterlijk) “vooruitlopen op besluitvorming hondenbeleid”, het besluit is genomen om het
hondenuitrengebied ter plekke van het te realiseren voedselbos te verplaatsen naar het
Kinderspeelveld achter de Blauwkarper. Dit om het inzaaien van het terrein van het
voedselbos mogelijk te maken!!
Willens en wetens, omdat men zich terdege bewust is geweest van de procedurele
implicaties gezien de vragen dienaangaande van wethouder Dirkse en John van Velzen en
alle email verkeer dienaangaande. Oa van Tim Seegers ( ‘founding father’ van het
voedselbos) die tav het zgn terrein 2 (=ons Kinderspeelveld) schrijft: “aangrenzende
bewoners zullen bezwaren hebben (overlast, uitzicht, speelweide)” .
De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat alle door de VvE ingebrachte feitelijke en
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onderbouwde bezwaren in de richting van de gemeente Leiden ter zijde zijn geschoven en
ten onrechte in het besluitvormingsproces niet zijn meegenomen.
Samenvattend kan de VvE dan ook niet tot een andere conclusie komen dan dat de
gemeente Leiden bij de omzetting van ons Kinderspeelveld naar een losloopgebied honden
onjuist, onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld.
Handtekeningen (“Etcetera, etcetera, etcetera”).
In de gesprekken met ambtenaren is de VvE gevraagd om –los van alle door de VvE
genoemde argumenten- handtekeningen te gaan verzamelen ter ondersteuning van een
nieuw collegebesluit om het kinderspeelveld weer in ere te herstellen.
Door de VvE is deze vraag vergeleken met de Paarse Krokodil reclame van de OHRA, waarin
een moeder met haar dochter de Paarse Krokodil komt ophalen die de dag daarvoor in het
zwembad is blijven staan. En hoewel het overduidelijk is dat het haar Paarse Krokodil is, die
bovendien op de achtergrond zichtbaar is, wordt gevraagd om allerlei invuloefeningen en
aanvullende informatie: “Etcetera, etcetera, etcetera!”.
Desalniettemin heeft de VvE gemeend om aan de vraag om handtekeningen invulling te
moeten geven, hetgeen heeft geresulteerd in ruim 140 handtekeningen met als motto:
“Het kinderspeelveld foetsie? Wij willen het terug!”.
Tot slot.
Los van onze conclusie onder ‘samenvattend’ en de verzamelde handtekeningen kan het
bestuur van de VvE zich niet voorstellen dat het nieuwe college van B&W een losloopgebied
honden belangrijker vindt dan een Kinderspeelveld.
Te meer niet omdat de media op allerlei manier berichten over de noodzaak dat
mogelijkheden moeten worden geboden dat kinderen weer buiten gaan spelen en minder
bezig moeten zijn met hun i-devices als tablet en smartphone.
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