12 MEI 2016

Geachte leden van de Commissie Ruimte, geachte wethouder,
Mijn naam is Brenda Filippo en ik spreek namens Platform Hondenvrienden Oegstgeest
en Teylingen. Onze achterban bestaat uit ruim 2.000 burgers met en zonder hond.
Vanavond behandelt u de Nota van uitgangspunten t.b.v. de actualisatie van het
bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas.
Een van de uitgangspunten is het consolideren van huidige bestemmingen. Een ander
uitgangspunt is: wensen van belanghebbenden – waar mogelijk – in te passen.
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas in relatie
tot de positie van wandelaars en recreanten met loslopende honden.
In de bestaande situatie is de Klinkenbergerplas al tientallen jaren een gebied waar
honden overal mogen loslopen (m.u.v. het stuk aan de westzijde bij het recreatiestrand
en de ligweiden in de periode 1 april – 1 oktober).
Wij willen graag dat dit zo blijft.
De Klink is voor iedereen, en dus ook voor ons. Recreanten met een hond vormen zelfs
de allergrootste gebruikersgroep.
Sinds vorig jaar nemen wij oplossingsgericht deel in het participatieproces. We hebben
hierin andere gebruikersgroepen actief benaderd en trekken samen met hen op. Dit heeft
geresulteerd in een notitie met beplantingsvoorstel, dat wij zelf hebben geïnitieerd. Deze
notitie, waarin wij ook actiepunten benoemen voor een optimaal hondenbeleid in
Oegstgeest, hebben wij in december 2015 aan uw raad aangeboden.
Inmiddels nemen wij deel aan de Klankbordgroep Klinkenbergerplas. In de
uitgangspunten die het college heeft vastgesteld voor de herinrichting, staat benoemd:
de wandelronde voor honden blijft.
Dat lijkt goed nieuws, maar zegt niet of de huidige wandelronde voor loslopende honden
behouden blijft. En dat is immers sinds jaren de bestaande situatie, bij en om de Grote
en de Kleine Plas. Wij maken ons zorgen.
Temeer omdat is voorgesteld om een permanente of minstens seizoensgebonden
aanlijnplicht in te stellen voor twee plekken. Dit is niet zodanig behandeld in de
Klankbordgroep. Dit betekent dat ca. 2/3 van het losloopgebied mogelijk dreigt te
verdwijnen.
Wij zijn bezorgd, want:


De Klink is het enige grotere gebied waar mensen met loslopende honden
gedurende het hele jaar echt kunnen wandelen, zwemmen of anderszins
recreëren
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De Klink heeft daarin zowel een lokale als regionale functie
Uitwijken naar andere losloopgebieden biedt geen alternatief, ook niet in
Oegstgeest. Zeker in de lente en zomer ervaren hondeneigenaren een groot
gebrek aan plekken om te kunnen wandelen met hun hond. Loslopen is dan bijna
nergens mogelijk
De kans is aanwezig dat de herinrichting wordt gebaseerd op ‘mooi-weer-dagen’.
Daarbij dreigt uit het oog te worden verloren dat de grootste gebruikersgroepen
(hondeneigenaren, joggers en vissers) er het hele jaar of het overgrote deel van
het jaar aanwezig zijn
Aanlijnen is nooit een vervanging of alternatief voor loslopen. Voor het welzijn van
een hond is het nodig dat hij dagelijks kan loslopen. Dit is direct verbonden met
het welzijn van de eigenaar, die ook kan genieten van de ontspanning die tijdens
het loslopen plaatsvindt.

Kortom, de grootste gebruikersgroep dreigt in de knel te komen.
Wij betreuren dat bijzonder. Juist, omdat het volstrekt onnodig is.
Vorig jaar hebben wij voorgesteld om in het beplantingsplan gebruik te maken van
doornachtig struikgewas. Enerzijds zorgt dit struweel voor hoge biodiversiteit. Anderzijds
is het in te zetten als een natuurlijke routegeleider of barrière voor loslopende honden.
Vanuit gesprekken met deskundigen hebben we dit punt verder uitgewerkt. Dit heeft
geresulteerd in de introductie van de vlechtheg in de Klankbordgroep. Deze heg van
levende, gevlochten struiken is ondoordringbaar.
Ook de vlechtheg staat bekend om zijn hoge biodiversiteit. Daarnaast is dit natuurlijke
‘hek’ dit jaar erkend als cultureel erfgoed. Iets waarmee de gemeente Oegstgeest zich
kan onderscheiden bij de inrichting.
Helaas is ons tot op heden niet duidelijk of er echt iets wordt gedaan met onze
voorstellen. Op 18 mei weten we hopelijk meer. Dan presenteert de gemeente het
Voorlopig Ontwerp.
‘De herinrichtingstrein’ rijdt. Als gemeenteraad krijgt u het Definitief Ontwerp pas bij het
eindstation te zien. Wij vinden het waardevol om u ergens halverwege te ontmoeten. We
doen dat vanavond bij deze halteplaats: de Commissie Ruimte.
In al onze voorstellen hebben we rekening gehouden met de drie doelen van de
herinrichting. We willen ook meehelpen met het beheer. Feitelijk gebeurt dat nu al.
Menig hondeneigenaar ruimt niet alleen hondenpoep op, maar ook achtergelaten
rommel. Wij dragen bij aan een schoon en sociaal veilig recreatiegebied.
Wij willen graag bijdragen aan het realiseren van draagvlak voor de herinrichting en
zoeken daarom voortdurend de constructieve dialoog, ook met u.
Wij danken u voor uw aandacht.
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