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26 AUGUSTUS 2017 

NIEUWSBRIEF 

 
Beste Hondenvrienden,  

De afgelopen maanden hebben wij veel tijd en energie gestoken in onze strijd tegen de 

permanente aanlijnplicht, die de gemeente Oegstgeest wil invoeren bij de 

Klinkenbergerplas. Wij bewandelen nu de juridische weg in de hoop de situatie te 

verbeteren en meer losloopgebied te behouden. 

 

Het blijkt nodig permanent een vinger aan de pols te houden bij zowel de gemeente 

Oegstgeest als Teylingen. Daarom zijn we bezig ons collectief om te vormen tot een 

stichting onder dezelfde naam: Platform Hondenvrienden.  

 

We vragen in Teylingen aandacht voor de voorzetting en optimalisering van het 

bestaande, positieve hondenbeleid, waaraan ons platform mede gestalte heeft gegeven. 

In Oegstgeest bestaat zo’n beleid nog niet. We hopen dat er als gevolg van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een hondsvriendelijkere visie ontstaat en dat deze 

wordt opgenomen in het gemeentelijk beleid. We houden u op de hoogte! 

 

 

 
Foto: Marja Spiering 
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Inhoud nieuwsbrief: 

• Uitvoering herinrichtingsplan uitgesteld door bezwaar 

• PH dient bezwaarschrift in tegen besluit college  

• Onduidelijkheid troef rond losloopgebied Park Landskroon 

• Nieuwe steunbetuigingen blijven nodig 

 

Uitvoering herinrichtingsplan Klink uitgesteld door bezwaar 

 

Burgemeester en wethouders hebben in mei een finale klap gegeven op de herinrichting 

van de Klinkenbergerplas. Hierdoor verdwijnt het grootste deel van de Klink als 

losloopgebied voor honden. De werkzaamheden zouden starten in augustus, maar 

twee hondeneigenaren hebben daar een stokje voor gestoken. Beiden hebben een 

voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. Als deze op 31 augustus meegaat in 

hun bezwaren en argumenten, kan de gemeente de komende tijd niet beginnen.  

 
Illustratie: PJay Frith 

 

 

Wij zijn tegen het collegebesluit, omdat dit de huidige situatie beëindigt waarbij – 

jarenlang -  iedereen overal in het gebied van de Klinkenbergerplas en rond beide 

plassen, met loslopende honden kan wandelen (m.u.v. een aanlijngebod van 1 april 

tot 1 oktober aan de westzijde bij het recreatiestrand, het speeltuintje en de ligweiden). 

In 2016 presenteerde het college een Definitief Ontwerp (DO) met een permanente 

aanlijnplicht in het grootste deel van het gebied (zie rode zones in plaatje midden). Deze 

regel kwam niet voort uit burgerparticipatie, maar is later in het proces door de 

gemeente in het plan gezet. 

 

Wij zijn onmiddellijk in het geweer gekomen en hebben het college op alle mogelijke 

manieren verzocht om: 
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• geheel af te zien van een permanente aanlijnplicht bij de Kleine Plas. In plaats 

daarvan doornachtig struweel te gebruiken voor enerzijds een verhoging van de 

biodiversiteit. Anderzijds als een barrière tegen, en routegeleider voor, loslopende 

honden 

• indien B&W ook geen struweel wilde plaatsen, bij de Kleine Plas alleen een 

aanlijngebod in te voeren tijdens het (vogel)broedseizoen van 15 maart tot 15 juli  

• in het overige gebied van de Klinkenbergerplas de permanente aanlijnplicht te 

vervangen voor een aanlijngebod van 1 april tot 1 oktober. 

Ook hebben we bij het college, in de gemeenteraad en in de media, aan de bel getrokken 

over verschillende misstanden tijdens het participatieproces van de herinrichting. Als 

belangengroep zijn we o.a. aan het lijntje gehouden en niet gekend in de 

gedachtenvorming rond een permanente aanlijnplicht tot het moment dat er een 

voorlopig ontwerp naar buiten kwam. 

 

 

 
Foto: Marja Spiering 

PH dient bezwaarschrift in tegen besluit college   

 
Platform Hondenvrienden (PH) legt zich niet neer bij het collegebesluit over de 

Klinkenbergeplas. Daarom hebben wij B&W in juni in een brief gevraagd om een 

zogeheten ‘voor beroep of bezwaar vatbaar besluit’. 

 

Wij menen dat er van alles mankeert aan de totstandkoming van het herinrichtingsbesluit 

en dat dit de toets der kritiek door een onafhankelijke derde partij niet zal doorstaan.  

 

De brief is ter kennisgeving ook verzonden naar de fractievoorzitters van alle partijen in 

de gemeenteraad van Oegstgeest. 
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Het college heeft ons verzoek afgewezen. Ondanks dat hebben we deze maand toch 

bezwaar ingediend, omdat we menen dat het besluit wel degelijk voor bezwaar 

openstaat.  

Onduidelijkheid troef rond losloopgebied Park Landskroon 

 

Door toedoen van de gemeente Oegstgeest is het de afgelopen maanden ook onrustig 

geweest rondom de status van Park Landskroon als losloopgebied. Dit park ligt in de 

nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest, vlakbij museum en congrescentrum Corpus.   

Wat is het verhaal? 

 

In januari 2016 besloot het college Park Landskroon op te nemen in het rijtje 

losloopgebieden in Oegstgeest. Toen wij later dat jaar aan de weet kwamen dat in het 

park een herinrichting zou plaatsvinden, besloten we B&W hierover te benaderen. “Een 

van de nieuwe losloopgebieden is Park Landskroon”, schreven we in mei aan het college. 

“In dat gebied is nu sprake is van een herinrichting. We vertrouwen erop dat hierbij 

rekening is en wordt gehouden met het feit dat het een gebied is waar honden mogen 

loslopen. We vragen u om ons actief bij deze herinrichting te betrekken.” 

 

In diezelfde brief nodigden wij het college ook uit om actief een positief, samenhangend 

hondenbeleid te creëren. We zetten de mogelijkheden en voordelen hiervan op een rij. 

 

Tot op heden, 15 maanden later, hebben wij géén enkele reactie gekregen op deze 

brief. Ook niet nadat we er in andere officiële documenten om hebben gevraagd. 

 

 

Tot verbijstering van bezoekers en omwonenden, stonden er opeens verbodsborden bij 

de ingangen van Park Landskroon. Ook bleek dit losloopgebied verdwenen van de 

plattegrond op de gemeentelijke website. De verbodsborden hebben er enkele maanden 

gestaan; zonder enige vorm van communicatie vanuit de gemeente of een nieuw 

collegebesluit. 
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Eind juni maakte een artikel in het Leidsch Dagblad een einde aan de voortdurende 

onduidelijkheid. Het park is nog altijd losloopgebied, aldus de gemeente. Waarom de 

borden nu eigenlijk bij de ingangen zijn geplaatst en het park van de plattegrond met 

losloopgebieden verdween, blijft een raadsel.  

 

Wij betreuren het ten zeerste dat de gemeente Oegstgeest de ideeën en ervaringen van 

een collectief van betrokken en deskundige burgers als PH stelselmatig negeert. En dat 

diezelfde gemeente niet communiceert over kwesties die onze doelgroep rechtstreeks 

aangaan, zoals de herinrichting van Park Landskroon en het plaatsen van verbodsborden. 

 

Foto: Marja Spiering 

Nieuwe steunbetuigingen blijven nodig  

 

Met uw steun proberen we het tij in Oegstgeest te keren. Met Teylingen blijven we in 

contact om het positieve hondenbeleid te behouden en verder te optimaliseren.  

 

Daarom gaan we door met steunbetuigingen verzamelen uit Oegstgeest, Teylingen en de 

rest van de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek.  

 

Kent u nog mensen die hun steun aan ons en onze acties willen betuigen? Vraag hen 

danom het formulier op deze pagina in te vullen.  

 

 

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en onze website, Facebook en Twitter 

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@platformhondenvrienden.nl 

(tevens voor afmelding nieuwsbrief) 

 

https://hondenvriendenteylingen.wordpress.com/steunbetuigingen/
http://www.platformhondenvrienden.nl/
https://www.facebook.com/PlatformHondenvrienden/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/PHondenvrienden
mailto:info@platformhondenvrienden.nl

