PERSBERICHT
Verbijstering over ‘handreiking’ gemeente Oegstgeest

Hondenvrienden ontgoocheld door onnodig
verlies losloopgebied Klinkenbergerplas
OEGSTGEEST/TEYLINGEN, 27 februari 2017 – Platform Hondenvrienden is
verbijsterd over het besluit van het Oegstgeester college van B&W over de
ingediende zienswijzen op de herinrichting van de Klinkenbergerplas. “De
gemeente wijzigt een stukje aanlijngebod, maar verder wordt er een
permanente aanlijnplicht ingevoerd. Dat is een enorme verslechtering ten
opzichte van de huidige situatie. Al tientallen jaren kunnen mensen overal
in het gebied wandelen met loslopende honden.”
“Feit is dat er bij de Kleine Plas een permanente aanlijnplicht gaat komen, die er nu
niet is”, stelt Brenda Filippo, woordvoerder van Platform Hondenvrienden. Ook bij
een omvangrijk deel van de Grote Plas dienen wandelaars hun viervoeters 12
maanden per jaar aan te lijnen. “Onnodig, buitenproportioneel en diep triest dat de
gemeente deze keuze maakt.”
Het collectief van duizenden hondeneigenaren en sympathisanten uit o.a.
Oegstgeest en Teylingen strijdt al 1,5 jaar voor behoud van het losloopgebied. In
het najaar van 2016 was inspraak mogelijk op het ontwerp voor de herinrichting
van de Klinkenbergerplas. Zowel Platform Hondenvrienden als vele
hondeneigenaren dienden zienswijzen in tegen het voorgestelde permanente
aanlijngebod.
Permanent aanlijnen
In reactie hierop wil het college nu een klein stukje van het permanente aanlijntraject bij de Grote Plas omzetten in 6 maanden aanlijnen van 1 april tot 1 oktober.
Honden mogen dan loslopen op een half verhard pad, ter hoogte van de geplande
natuurspeelplaats, achter een hek. “Maar de rest van de aanlijntrajecten bij zowel
de Kleine als Grote Plas blijft”, zegt Filippo.
Wandelaars met een hond vormen verreweg de grootste gebruikersgroep. “De
gemeente Oegstgeest erkent dat, maar zegt met de herinrichting andere, nieuwe
gebruikers te willen lokken. Tot dusver geeft ze geen antwoord op de vraag wie dat
zijn”, vertelt Filippo. “Het blijft onbegrijpelijk dat de gemeente zo hardnekkig
vasthoudt aan aanlijnen op het verharde pad in de herfst en de winter. Ook na de
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herinrichting zijn er dan nauwelijks andere recreanten dan wandelaars met
loslopende honden. We lopen er altijd, door wind en weer.”
Verborgen agenda
De gemeente heeft eerder gezegd dat de voorgestelde permanente aanlijnplicht is
voortgekomen uit de Klankbordgroep Klinkenbergerplas. “Dat is feitelijk onjuist. Het
kwam pas op tafel in het voorlopig ontwerp dat de gemeente presenteerde. Diverse
gebruikersgroepen hebben hierover inmiddels hun beklag gedaan bij zowel het
college als de gemeenteraad”, vertelt Filippo. De hondenvrienden nemen het de
gemeente kwalijk dat zij niet vanaf het begin open kaart heeft gespeeld.
“Terugkijkend kunnen we niet anders concluderen dan dat er sprake was van een
verborgen agenda.’’
Hoewel het vertrouwen in de gemeente een nieuw dieptepunt heeft bereikt, geeft
Platform Hondenvrienden de moed nog niet op. “We hopen dat de politiek de
redelijkheid inziet van de omzetting van de permanente aanlijnplicht naar 6
maanden aanlijnen”, zegt Filippo. De gemeenteraad kan haar wensen en
bedenkingen uiten op 30 maart. Het college verwacht het ontwerp in april 2017
definitief vast te stellen.

NIET VOOR PUBLICATIE:
Illustratie: Platform Hondenvrienden bepleit een seizoensgebonden aanlijnplicht
op een kleiner traject bij de Klinkenbergerplas. (Illustratie: PJay Frith)
Foto: Er dreigt een einde te komen aan tientallen jaren van wandelen met
loslopende hond bij de Klinkenbergerplas (Foto: Miriam van Ieperen)
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
Brenda Filippo, 06-55338471
www.platformhondenvrienden.nl
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