30 OKTOBER 2016

NIEUWSBRIEF
Beste Hondenvrienden,
De huidige vrijheid om met een loslopende hond op ‘de Klink’ te wandelen,
proberen wij al ruim een jaar te behouden. Het voorgestelde herinrichtingsplan
van de gemeente Oegstgeest ontneemt u deze vrijheid voor de rest van uw
leven!
Samen hebben wij een laatste kans om het tij te keren.
Dien binnen 2 weken uw Zienswijze in TEGEN een PERMANENT AANLIJNGEBOD
in recreatiegebied Klinkenbergerplas!

NIETS DOEN = LOSLOOPGEBIED WEGGEVEN
SCHRIJF UW ZIENSWIJZE AAN DE GEMEENTE

In deze nieuwsbrief informeren wij u achtereenvolgens over:





Wat kunt u doen?
Wat zijn de gevolgen van de herinrichting van de Klink?
Tussenstand: 3100 Steunbetuigingen
Actuele stand van zaken m.b.t. de herinrichting van de Klink

Wat kunt u doen?
1. Schrijf uw eigen Zienswijze aan de gemeente Oegstgeest.
Indienen VOOR 17 november 2016 bij: College van burgemeester en wethouders,
Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Dit kan via de post of digitaal.
Vertel waarom u tegen een permanent aanlijngebod bent, wat loslopen met uw hond(en)
bij de Klink voor u (en uw hond) betekent, etc. Op onze website vindt u zowel
argumenten en vragen als de bijgevoegde voorbeeldbrief, die u kunt gebruiken voor het
schrijven van uw eigen Zienswijze.
Heeft u vragen of hulp nodig, mail ons dan via info@platformhondenvrienden.nl
Namens alle honden: wij rekenen op u!
2. Vraag anderen hetzelfde te doen!
Elke dag spreken we toch nog mensen die niet weten dat de gemeente het losloopgebied
van de Klink drastisch wil verkleinen. Praat erover en deel onze informatie via mail,
Facebook en Twitter! We hebben nog maar weinig tijd om het verschil te maken.
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3. Laat uw Zienswijze zien en inspireer anderen hetzelfde te doen!
Maak een foto van uzelf en/of uw hond met uw Zienswijze en post hem op onze
Facebook-pagina. Of mail ons, dan doen wij dat voor u.

Wat zijn de gevolgen van de herinrichting?
Het Definitief Ontwerp, waarop u nu uw Zienswijze kunt indienen, maakt een einde aan
de jarenlange situatie, waarbij iedereen overal in het gebied 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).
Op plattegrond A ziet u wat er van het huidige losloopgebied overblijft.
Op plattegrond B vindt u ons alternatief en onze visie op de herinrichting.

(Illustraties: PJay Frith)

Tussenstand: 3100 Steunbetuigingen
Wij vragen uw hulp om nog meer Steunbetuigingen te verzamelen. Kent u nog mensen
die hun steun aan ons en onze acties willen betuigen, vraag hen dan om het formulier op
deze pagina in te vullen. Zeg het voort, de teller moet omhoog!

Actuele stand van zaken m.b.t. herinrichting van ‘de Klink’
23 oktober: Brandbrief aan de gemeenteraad
Op zondag 23 oktober hebben wij de gemeenteraad van Oegstgeest via een mail
opgeroepen in actie te komen tegen het voorgestelde permanente aanlijngebod bij de
Klinkenbergerplas. Daarvoor hebben we al twee keer ingesproken bij de raadscommissie
Ruimte om onze zorgen te uiten over het dreigende verlies van losloopgebied.
27 oktober: Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad van Oegstgeest krijgt inzage in alle ingediende Zienswijzen over de
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herinrichting van de Klinkenbergerplas. En in de oordeelsvorming daarover door het
college van burgemeester en wethouders.
Dat heeft wethouder Jos Roeffen toegezegd onder druk van een aangekondigde motie
van VVD Oegstgeest. Na Roeffens toezegging besloot VVD-raadslid Nicole Zwart deze
motie niet meer in te dienen. De VVD wil een aanpassing in het nieuwe aanlijnbeleid dat
de gemeente wil invoeren rond beide plassen.
De publieke tribune zat vol met sympathisanten van ons platform. We willen iedereen
bedanken die er was. Het is belangrijk dat wij zicht-, hoor- en voelbaar zijn voor het
college en de politiek.
Wij strijden al sinds 2015 voor behoud van losloopgebied. Wat de gemeente nu wil (12
maanden aanlijnen op ruim de helft van de verharde paden), is buitenproportioneel en
onnodig. Wij zijn blij dat de gemeenteraad nu de mogelijkheid heeft gekregen om zich
toch over de herinrichting uit te spreken en daar iets van te vinden. Tot dusver was de
besluitvorming louter de bevoegdheid van het college.
Helaas zijn we daarmee helemaal niet uit de gevarenzone. De gemeente heeft ervoor
gekozen te (blijven) beweren dat wij hebben ingestemd met het herinrichtingsplan.
Klinkklare onzin. Wie ons heeft gevolgd in onze uitingen op onze website en Facebook, èn
in onze communicatie met de gemeente en de raad, wéét dat dit niet zo is.
Zoals we ook in de bovengenoemde brandbrief schreven: “We hebben ons naar eer en
geweten ingezet, voor meer gebruikersgroepen dan alleen onze achterban (…). Dat deze
constructieve houding nu tegen ons wordt gebruikt en wordt voorgespiegeld als
'instemming', vinden wij bijzonder kwalijk en is een bittere pil, die wij niet wensen te
slikken.” De gemeente Oegstgeest haalt hiermee ook een streep door eventuele
toekomstige participatietrajecten. Geen enkele organisatie of groepering zal daar nog aan
deelnemen, wetende dat die deelname later als instemming wordt bestempeld.
Ook tijdens de gemeenteraadsvergadering sprak wethouder Roeffen over "een
compromis is waar iedereen zich in kon vinden". Dat geldt zeker niet voor ons inzake de
voorgestelde aanlijnplicht. Dat was en is bekend bij de gemeente. "Wees terughoudend
in eventuele wijzigingen", was echter Roeffens boodschap aan de gemeenteraad.

Dien dus vooral uw Zienswijze in!
Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en op onze website, Facebook
en Twitter
Vragen of opmerkingen? Mail naar info@platformhondenvrienden.nl
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