PERSBERICHT
Ruim 1500 steunbetuigingen voor initiatief Hondenvrienden

Inwonersactie voor losloopgebied ‘De Klink’
OEGSTGEEST/TEYLINGEN, 20 december 2015 – De Klinkenbergerplas moet
en kán toegankelijk blijven voor wandelaars met een loslopende hond. Dat
betoogt Platform Hondenvrienden in de notitie ‘Samen naar de Klink’, die
donderdag is aangeboden aan de gemeenteraad van Oegstgeest.
De gemeente Oegstgeest wil het natuur- en recreatiegebied in 2016 herinrichten.
Daarmee wil ze drie doelen bereiken: vergroting van de recreatieve mogelijkheden,
toename van de biodiversiteit en verlaging van de onderhoudskosten.
Nu mogen bezoekers hun hond overal laten loslopen. Van 1 april tot 1 oktober geldt
er wel een aanlijnplicht aan de kant van het parkeerterrein bij de recreatiestranden
en de brug naar Haaswijk. Of de huidige situatie blijft voortbestaan, is nog
onduidelijk.
Uit bezorgdheid hierover zijn hondeneigenaren en -liefhebbers (met en zónder
hond) uit Oegstgeest en Teylingen in actie gekomen. Ze hebben zich verenigd in
het Platform Hondenvrienden. “Voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van een
hond is loslopen noodzakelijk. Een wandelgebied als de Klink is ontzettend
belangrijk voor zowel de honden als hun baasjes”, stelt woordvoerder Brenda
Filippo.
Groot draagvlak
“Dat merken we ook aan de reacties op onze actie. In vier weken tijd hebben we
350 steunbetuigingen gekregen van inwoners uit Oegstgeest.” Daarnaast is er
groot draagvlak in Sassenheim (425), Voorhout (397) en Warmond (199). “De
Klink heeft een regionale functie. De steunbetuigingen komen uit de hele Leidse
regio, de Duin- en Bollenstreek en daarbuiten. De teller staat nu op ruim 1500.”
De Hondenvrienden vinden het belangrijk dat diverse vormen van recreatie in
goede harmonie met elkaar samengaan. “Daarom hebben we contact gezocht met
belanghebbenden en allerlei doelgroepen, die de Klinkenbergerplas gebruiken. In
onze notitie geven we aan dat meer biodiversiteit en recreatie kunnen samengaan
met loslopende honden. We hebben concrete voorstellen gedaan samen met de
Vogelwerkgroep Teylingen, die al jarenlang vogels telt en waarneemt op en rond de
plassen.”
Volgens de Hondenvrienden biedt de herinrichting ook de mogelijkheid om het
hondenbeleid in Oegstgeest te optimaliseren. De gemeente int hondenbelasting
waarvan de opbrengst in 2016 wordt geraamd op € 100.000,-. Oegstgeest heeft

dus een inkomstenbron, die zij kan aanwenden om hondenbeleid te optimaliseren.
Filippo: “Een actief hondenbeleid heeft onder meer een positieve invloed op één
van de grootste ergernissen in onze samenleving: niet-opgeruimde hondenpoep.
Wij vinden overigens dat je dat altijd moet opruimen. We hopen dat de gemeente
onze inbreng en inzet serieus neemt en meeneemt in het collegevoorstel voor de
herinrichting.”
BEELDMATERIAAL:
Plaatje: Met dit beeldmerk voert Platform Hondenvrienden actie om de
Klinkenbergerplas te behouden als wandelgebied voor mens en (loslopende) hond.
Fotobijschrift: Laura Rijnink (l) en Brenda Filippo (r) overhandigen de notitie
‘Samen naar de Klink’ aan burgemeester Waaijer namens Platform Hondenvrienden
en Vogelwerkgroep Teylingen. (Foto: Mariska de Graaff)
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