Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen.
Hierbij even een update van het bestuur over het losloopgebied honden.
Hans Nijhuis en Louis Eggen hebben namens de VVE diverse brieven en e-mails naar
wethouder Paul Dirkse gestuurd met het verzoek om de recent geplaatste borden
‘losloopgebied honden’ van het kinderspeelveld achter de Blauwkarper weg te halen.
Ook een groot aantal buurtbewoners heeft zich tot wethouder Dirkse gericht met hetzelfde
verzoek. Dit alles omkleed met inhoudelijke argumenten en onder de verwijzing naar het
totale gebrek aan communicatie.
Standaard reactie namens de gemeente Leiden was dat de aanwijzing tot losloopgebied
honden op procedureel juiste wijze was gebeurd. En dat tegen dit voorgenomen besluit
geen bezwaar was aangetekend.
Uiteindelijk hebben stukken die we hebben gekregen mbt de realisatie van het Voedselbos
(met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur) duidelijk laten zien dat de gemeente
ook op procedurele gronden onjuist heeft gehandeld.
Inmiddels hebben wij beiden een aantal gesprekken met ambtenaren van de gemeente
Leiden gevoerd. Op basis van argumenten hebben we aangetoond dat de gemeente
Leiden op inhoud, procedure en proces onjuist en onrechtmatig heeft gehandeld met het
verplaatsen van het losloopgebied honden naar het kinderspeelveld. Omdat het
losloopgebied honden is verplaatst middels een zgn. collegebesluit, moet er een nieuw
besluit komen om dat terug te kunnen draaien. Door onze gesprekspartners is toegezegd
dat men een nieuw aanwijzingsbesluit wil voorbereiden en is er aan de VVE gevraagd om
handtekeningen van de bewoners te verzamelen heeft het bestuur ter ondersteuning van
dit verzoek aan het college van B&W. Daaraan hebben we, met hulp van anderen, gehoor
gegeven met als resultaat meer dan 140 handtekeningen om ons kinderspeelveld weer
terug te krijgen.
Op 11 juli aanstaande hebben wij beiden een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.
Dat is niet meer Paul Dirkse, maar in het nieuwe college is dat Martine Leewis van Groen
Links met de portefeuille Duurzaamheid en Mobiliteit.
Ons doel van het gesprek is:
zo spoedig mogelijk de borden “losloopgebied honden” weghalen door de gemeente en in
plaats daarvan ‘kinderspeelveld-borden’ terug.
En dat met de focus op inhoudelijke, procedurele en procesmatige gronden, waarbij de
handtekeningen ter ondersteuning dienen.
We houden u van de uitkomst op de hoogte.
Louis Eggen en Hans Nijhuis

