
 

 

 

VvE, gemeente Teylingen en Warmondse IJsclub: convenant is nieuwe start 

Het bestuur van de VvE wil iedereen binnen ons deel van de Karpers & Forellen informeren over de 

resultaten van onze gesprekken met de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub (WIJC). We 

verspreiden dit bericht huis aan huis om ook de mensen te bereiken van wie ons het e-mailadres niet 

bekend is.  

Convenant  

De gesprekken met Teylingen begonnen begin 2017. Aanleiding waren de plannen van de WIJC voor 

de aanleg van een skeelerbaan in de Veerpolder. We voerden meerdere gesprekken met wethouder 

Brekelmans van Teylingen. Deze resulteerden in een aanzet om tot een driepartijen convenant  te 

komen. Dat convenant kwam er. Tekst en inhoud werden 23 april 2018 door de gemeente, de WIJC 

en de VvE vastgesteld. In het convenant staan afspraken om overlast voor omwonenden te beperken 

en communicatie tussen en door de drie partijen te verbeteren. Daarna was het wachten op de 

afronding van de gesprekken tussen de gemeente en de WIJC. Dat gebeurde eind juni 2019. Kort 

daarna (9 juli jl). nam het college van Teylingen een positief besluit. Ook over het convenant. Het 

collegebesluit en de bevestigingsbrief van wethouder Brekelmans vindt op onze website.   

Handtekeningen  

Louis Eggen (voorzitter VvE) en wethouder Arno van Kempen (na het vertrek van Bas Brekelmans de 

nieuwe portefeuillehouder in Teylingen) tekenden dinsdag 30 juli jl. in Voorhout het convenant. In 

aanwezigheid van beiden, zette ook Philip van der Post (voorzitter WIJC) zijn handtekening op 6 

augustus. De leden van de WIJC gaven 1 augustus jl. groen licht voor de aanleg van de skeelerbaan. 

Nu de handtekeningen compleet zijn, zetten de drie partijen hun schouders onder de uitvoering van 

het convenant. De ondertekende versie en de geparafeerde Annex (belangrijke bijlage bij convenant) 

zijn te lezen op onze website.  

Nieuwe fase 

Er breekt nu voor alle partijen een nieuwe fase aan. Wethouder Van Kempen benadrukte dit op de 

gezamenlijke bijeenkomst in Voorhout: het convenant verbindt partijen tot samenwerking, betere 

relaties en goed nabuurschap. Dat vraagt van alle partijen inspanningen. Naar elkaar en binnen de 

eigen achterban. De drie partijen spraken uit niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van 

het convenant te willen handelen. Elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Met behoud van 

het gezamenlijk doel: goed nabuurschap. Ook in de combinatie wonen en recreëren. De wethouder 

blijft nadrukkelijk bij de voortgang van het proces betrokken en zal de partijen regelmatig bij elkaar 

brengen.  

Onze buurt 

Voor ons als bewoners treedt nu een nieuwe fase in. Willen we het convenant tot een succes maken, 

dan hebben we elkaar nodig. We kenden een lange turbulente periode van voor- en tegenstanders: 

van de skeelerbaan of van de gekozen strategie. De emoties liepen soms hoog op. Leden van de VvE 

en de WIJC zijn bij de besluitvorming betrokken geweest. Rechters hebben gesproken. Het bestuur 



van de VvE hoopt dat omwonenden elkaar nu vinden bij de implementatie van het convenant. 

Actieve betrokkenheid van omwonenden bevordert het succes van het convenant in de praktijk. 

Concreet: hoe gaat het verder?  

Onze contactpersoon bij de gemeente Teylingen, Rob Coli, staat in de startblokken om opvolging te 

geven aan de gemaakte afspraken (convenant). Er komt een werkgroep van omwonenden voor de 

voorbereiding van de onafhankelijke onderzoeken (licht, geluid, parkeren). De gemeente maakt een 

communicatieplan waarin Leidse omwonenden doelgroep zijn. En de gemeente initieert een breder 

overleg met alle actoren in de Veerpolder: Dekker Warmond Sport & Party Events, Dekker Golf, TV 

Dekker Tennis, Golfclub Kagerzoom, WIJC en VvE. Uitgangspunt blijft goed nabuurschap: minder 

overlast en betere communicatie. Meld je alvast aan bij de VvE om mee te denken! Dat kan via 

secretariskarpersenforellen@live.nl. 

Meer informatie of interesse in de documenten? Kijk dan op www.karpersenforellen.nl. 

 

Tot slot 

Vanuit de VvE (als voorzitter of als lid) waren Louis Eggen, Rudi Heldeweg en Marjolein Schuurmans 

nauw bij de voorbereidingen van het convenant betrokken. De laatste twee als direct omwonenden 

van de Veerpolder: “Wij wensen onze buurt woon- en recreatiegenot in een goede balans. In goede 

onderlinge verhoudingen. Met de buren in de Veerpolder en met elkaar. Samenwerking tussen drie 

verschillende partijen is een uitdaging én een leerproces. Wij hopen van harte dat het convenant zijn 

vruchten zal afwerpen, zoals het door ons is bedoeld. De afspraken vormen het kader. Dat kader 

staat nu vast. Maar het zijn mensen die afspraken tot leven brengen en het convenant uiteindelijk tot 

een succes kunnen maken: niet alleen naar de letter, ook naar de geest. Dat wensen wij onze buurt 

waarin we ook zelf graag wonen. Pas dan is het onze inspanningen waard geweest.” 

Karpers & Forellen, 15 augustus 2019 
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GRAAG UW AANDACHT 

We verspreiden dit bericht huis aan huis, op ons inmiddels bekende gele velletje, zodat we iedereen 

bereiken. Leden van wie de VvE het e-mailadres heeft, ontvingen eerdere berichten per e-mail. Maar 

dus niet iedereen. Daarom nogmaals een oproep uw e-mailadres aan de VvE door te geven, mocht u 

dit nog niet hebben gedaan. Doe dit via secretariskarpersenforellen@live.nl. U bent dan sneller op 

de hoogte en het bespaart ons werk en kosten. Dank u wel. 

Louis Eggen 

Voorzitter VvE Karpers & Forellen 


