
Stand van zaken aanleg skeelerbaan bij de Warmondse IJsclub

Wat is er gebeurd en wat heeft het bestuur van de Vereniging van 
Eigenaren Karpers en Forellen allemaal gedaan sinds de Buitengewone    
Algemene Ledenvergadering op 26 januari 2017?

- als eerste is de geplande bespreking met de Warmondse IJsclub op 30    
januari door de voorzitter van de VVE afgezegd. In het Leidsch Dagblad 
suggereerde de voorzitter van de Warmondse IJsclub (WIJC) ten onrechte 
dat de VVE niet is komen opdagen;

- er is daags na de ALV een rappel gestuurd naar de gemeente Teylingen
   om te vragen naar de ontvangstbevestiging en een reactie op onze        
   zienswijze van 15 januari 2017. De ontvangstbevestiging is uiteindelijk 5 
   weken na dato binnen, een reactie op onze zienswijze nog steeds niet;
- er is (wel snel) een ontvangstbevestiging van de gemeente Leiden 
   binnengekomen;
- er is door het bestuur van de VVE vrijwel wekelijks vergaderd en ook      

tussentijds veel afgestemd met de Randbewoners en de wijkvereniging      
Merenwijk;

- Andre Mom is, vanwege een ervaren “pettenprobleem”, helaas uit het     
bestuur van onze VVE gestapt;

- op 6 februari is door ons informeel gesproken met wethouder Brekelmans 
na afloop van de commissie Welzijn in Teylingen. Acht bewoners uit de   
Karpers en Forellen woonden deze commissievergadering bij.                   
De wethouder bood excuses aan voor de slechte communicatie en de rare 
gang van zaken rond het intrekken van de omgevingsvergunning.              
Hij nodigde ons tevens uit voor een gesprek;

- de VVE heeft (na haar eerdere zienswijze) op 8 februari 2017 ook een 
bezwaar ingediend bij de gemeente Teylingen, zoals afgesproken in de 
ALV. Vier bewoners hebben mee geholpen om het bezwaar op te stellen;

- ons bezwaar over de skeelerbaan gaat in op twee sporen:                                              
1.de huidige en de te verwachte extra overlast in de vorm van 
geluidoverlast, overlast van de lichtinstallatie en de parkeeroverlast en 
verkeersdrukte in de Karpers en Forellen;                                                                        
2. de aantasting van het groene karakter van het gebied;

-  een kopie van ons bezwaar is gestuurd naar het college en de gemeente-
   raad van Leiden; 
- in het Leidsch Dagblad van 8 februari wordt gesuggereerd dat de VVE
   (Louis Eggen) niet tegen de aanleg van de skeelerbaan zou zijn maar 
   akkoord zou zijn met een “ja mits”!;
   Dit is onjuist en komt voor rekening van de journalist die op de website van 
   de VVE heeft gekeken en het verslag van de ALV heeft gekregen van een    
   van de bewoners;
-  er is naar aanleiding van dit artikel in het Leidsch Dagblad veel over het 



   bestuur van de VVE heen gekomen (“ modder gooien”);
- de VVE heeft op basis van de haar beschikbare informatie 

(plankaartenHoogheemraadschap (HRR) en het definitieve ontwerp van de 
skeelerbaan) contact opgenomen met het HRR. Dit heeft erin geresulteerd 
dat de WIJC verplicht is om een watervergunning aan te vragen bij het HRR 
voor de  mogelijke aanleg van  een skeelerbaan. Na recent overleg met het 
HRR blijkt dat de watervergunning niet nodig zou zijn. De VVE voert 
binnenkort, samen met de gemeente Teylingen, hierover een gesprek met 
het HRR;

- op 20 februari 2017 is er een gezamenlijk persbericht uitgegeven van de 
   wijkvereniging Merenwijk, de Randbewoners en de VVE van Karpers en 
   Forellen “ Merenwijk wil uitstel aanleg skeelerbaan” ; dit persbericht staat 
   op de website van de VVE;
- er is veel tijd gaan zitten in het samen (VVE,Rand en wijkvereniging) voor- 
   bereiden van het eerste gesprek met wethouder Brekelmans van Teylingen
- op 27 februari is dit gesprek geweest; wij hebben toegelicht hoe de         

bewoners overvallen zijn door de plannen, het gebrek aan informatie en 
overleg gehekeld en geïllustreerd tot hoeveel onrust en (ook) wantrouwen 
dit heeft geleid. Het gesprek vond, op ons aller verzoek, plaats zonder de 
Warmondse IJsclub omdat wij over bovenstaande eerst de gemeente    
Teylingen wilden spreken. In plaats van 1 uur duurde dit gesprek 2,5 uur. 
Wij hebben ook veel vragen gesteld aan de wethouder. Dat resulteerde in 
huiswerk voor de gemeente ten behoeve van een tweede gesprek; 

- op 14 maart is er door het bestuur ingesproken bij de commissie Ruimte 
van Teylingen waar het ingediende bezwaar van de VVE op de agenda 
stond;              

- op 16 maart vond het tweede gesprek met wethouder Brekelmans plaats,
   ook dit gesprek duurde wederom 2,5 uur;
- de door Teylingen gegeven antwoorden zijn nog lang niet voldoende 
   onderbouwd en we hebben gezamenlijk nog weer veel extra vragen gesteld 
   Er komt daarom op 3 april een derde gesprek met wethouder Brekelmans;
- op 4 april vindt de hoorzitting van de (onafhankelijke) commissie Bezwaar        

en Beroep plaats in het gemeentecentrum in Voorhout over ons ingediende 
   bezwaar van 8 februari 2017. Wij zullen daar natuurlijk aanwezig zijn.

Tot zover, wij houden u op de hoogte.

Louis Eggen en Hans Nijhuis

  


