
Beeldvorming: betrouwbaarheid en geloofwaardigheid VvE Karpers & Forellen 

 

Er is een actuele reden voor dit bericht. Zoals bekend heeft het bestuur van de VvE onlangs een driepartijen 

convenant ondertekend met de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub. Het bevat goede afspraken 

om overlast van de skeelerbaan voor omwonenden te beperken en communicatie tussen de drie partijen te 

verbeteren. U bent steeds over alle stappen en resultaten geïnformeerd. We gaan nu een nieuwe fase in.  

 

Het verzet tegen de skeelerbaan en daaropvolgende rechtszaken kregen regelmatig aandacht in het Leidsch 

Dagblad en in lokale media in de Bollenstreek. Er is een beeld ontstaan van aanhoudende onrust in ‘de’ 

Merenwijk en van bewoners die protesteren. Hoe terecht dit beeld wellicht ooit was, het is ingehaald door 

positieve ontwikkelingen w.o. het convenant. Het negatieve beeld blijft echter gevoed worden. Het Leidsch 

Dagblad (LD) bericht 9 september jl. dat “bewoners van de Merenwijk naar de provincie en eventueel de 

rechter stappen” als de gemeente Teylingen niet eerst natuuronderzoek verricht vóór de aanleg van de 

baan. Het verzoek tot zo’n onderzoek is bij de gemeente ingediend. 

 

Het bericht in het LD roept vragen op bij omwonenden, onze partners in het convenant en anderen. Er zijn 

nu toch afspraken gemaakt? Ja. De overgrote meerderheid van onze leden stemde hier in 2017 al mee in. 

Na 2,5 jaar gesprekken zette de voorzitter van de VvE eind juli jl. zijn handtekening. Namens de leden. Het 

bestuur van de VvE distantieert zich dan ook nadrukkelijk van bovengenoemde brief, die door enkele 

bewoners naar de gemeente Teylingen is gestuurd. Het betwist niet het recht om op persoonlijke titel een 

verzoek aan een gemeente te richten. Wel dat in de media de indruk wordt gewekt dit namens ‘bewoners’ 

te doen. Dit tast de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de VvE en haar leden aan en bemoeilijkt de 

samenwerking en uitwerking van het convenant in de nabije toekomst. Dit kunnen we niet accepteren. Het 

merendeel van de leden is blij dat er afspraken zijn gemaakt.  

 

Medio augustus schreven we in ons ‘gele’ bericht (huis aan huis verspreid) dat voor alle partijen nu een 

nieuwe fase aanbreekt. Er ligt een driepartijen convenant met goede afspraken, zoals het overgrote deel 

van de VvE leden dit wilde. Alle juridische en democratische procedures zijn doorlopen en afgerond. 

Rechters, Raad van State, leden van de VvE en de Warmondse IJsclub hebben gesproken. We betreuren dat 

enkele bewoners zich hier niet bij neer kunnen leggen. Dit blijft voor onrust zorgen. Mensen herkennen zich 

niet in het beeld dat van hun buurt wordt geschetst, terwijl ze er zelf wonen. Dat vinden we ongewenst. En 

daar maken we ons zorgen over. We hebben roerige jaren achter de rug. Mensen willen nu rust en in goede 

verhoudingen met elkaar leven. Ook met onze buren in Veerpolder. Voor de meeste bewoners is de 

voorgeschiedenis nu klaar. En kijken we nu naar de toekomst.   

 

Het bestuur van de VvE hoopt dat omwonenden elkaar zullen gaan vinden bij het uitwerken van de 

afspraken in het convenant. Daarvoor is actieve betrokkenheid van leden nodig. Meld je alvast aan bij de 

VvE om mee te denken. Dit kan via secretariskarpersenforellen@live.nl.  
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