College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen

Huizen, 7 maart 2020
Betreft: plannen aanleg Speelbos Sijsjesberg

Geacht college,
September 2016 heeft de gemeenteraad van Huizen – zoals bekend- unaniem tot de verkoop van
grond bij Sijsjesberg besloten en daar de aanleg van een vrij toegankelijk kleinschalig speelbos
mogelijk te maken. Tot op dit moment is dit ‘ecologische’ speelbos echter nog niet gerealiseerd. Bij
meerdere bijeenkomsten met omwonenden de afgelopen maanden blijkt er nog steeds tegenstand
tegen deze plannen te leven. Al lijkt deze tegenstand met name te zijn ingegeven door de jaarlijks
ervaren grote overlast van Zwembad Sijsjesberg tijdens de warme zomermaanden. Voorstanders
laten zich hierbij niet of nauwelijks horen.
Op piekdagen wanneer het warm weer is komen er ieder jaar heel veel bezoekers naar het zwembad,
zoveel zelfs dat mensen in de loop van de dag moeten worden teruggestuurd. De huidige
bezoekersaantallen en de sfeer die dat oplevert maken in het zwembad extra toezicht met
beveiligers noodzakelijk.
Door het vervallen van de nabij het zwembad gelegen halte Aalberselaan november 2018, als gevolg
van het inkorten van lijn 107, is het zwembad minder goed met het openbaar vervoer bereikbaar. De
bezoekers kunnen hun auto – zeker op drukke dagen - niet allemaal op de parkeerplaats van het
zwembad kwijt, wat zorgt voor veel parkeeroverlast in de buurt, veel zwerfafval en als onveilig
ervaren (verkeers)situaties in de aan het zwembad grenzende straten. Verder zou het parkeerterrein
van het zwembad ‘s avonds gebruikt worden voor drugshandel en is er door de grote aantallen
bezoekers in de omgeving veel zwerfafval te vinden.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad, wil ik u graag de volgende schriftelijke vragen stellen.
•
•

•

Wat waren de jaarlijkse bezoekersaantallen van Zwembad Sijsjesberg de afgelopen 5 jaar?
Kunt u aangeven of er in de in de directe omgeving van zwembad Sijsjesberg gelegen straten
de afgelopen 3 jaar sprake is geweest van verkeersongevallen en MeldingOpenbareRuimte
(MOR) en van welke aard deze waren?
Op welke wijze en momenten bent u dit jaar van plan de verkeersdrukte en overlast voor de
omwonenden van Zwembad Sijsjesberg tijdens de openstellingstijden actief te voorkomen en
te handhaven en met inzet van welke mensen en middelen? Hoe pakt u de overlast van
zwerfafval dan rond het zwembad aan? Communiceert u dit ook actief met de gehele buurt?

•

•

•

•

•

•

•

•

Bent u bekend met drugshandel op de parkeerplaats van Zwembad Sijsjesberg? Heeft u
hierover overleg gehad met de Buurtpreventievereniging, de Politie en gemeentelijke BOA’s
en wat waren daarvan de uitkomsten? Waarom kan deze parkeerplaats ’s avonds of buiten
het seizoen niet met een slagboom worden afgesloten?
Kunt u ons een kort chronologisch feitenrelaas verschaffen van de plannen en besluitvorming
culminerend in het raadsbesluit tot de verkoop van gemeentelijke grond ten behoeve van
het speelbos?
Op welke wijze en op welke momenten is er door de gemeente met omwonenden gesproken
over het beoogde speelbos of de (alternatieve) locatie(s) daarvan? Wanneer is er aanvullend
onderzoek gedaan naar de mogelijke locaties en welke locaties kwamen daarbij naar voren?
Op grond van welke criteria zijn deze locaties vervolgens afgewezen?
Bent u met ons van mening dat bezoekers van Zwembad Sijsjesberg niet onnodig per auto
naar de directe omgeving van het zwembad moeten komen? Kunt u het gebruik van auto’s
ontmoedigen en op de website vermelden waar geparkeerd kan worden? Overweegt u in dit
verband om de losse kaartverkoop aan de kassa van Zwembad Sijsjesberg actief te beperken
en te gaan werken met online kaartverkoop of voormelding, waardoor er niet steeds lange
rijen bezoekers bij de ingang ontstaan die vervolgens bij topdrukte toch niet allemaal kunnen
worden toegelaten?
Kunt u op de website van Zwembad Sijsjesberg vermelden met welke bussen en vanaf welke
haltes het zwembad goed met het openbaar vervoer bereikbaar is? Wilt u ook met
Connexxion afspraken maken zodat het op korte termijn voor iedereen duidelijk wordt dat
de beide haltes aan de Aalberselaan daadwerkelijk opgeheven zijn? Of is er een mogelijkheid
dat lijn 320 in de zomermaanden deze halte voor o.a. bezoekers van ons zwembad gebruikt?
Kunt u aangeven welke ruimtelijke ingrepen er globaal nodig zijn om het ‘ecologische’
speelbos op de voorgenomen plaats te realiseren? Hoe gaat dit ten koste van de nu
aanwezige bomen en natuur? Neemt de biodiversiteit van dat stuk grond hierdoor toe of af?
Komen er bij het speelbos picknick banken en bijbehorende tafels en verplaatsbare
toiletunits en verwacht u daardoor extra overlast van hangjongeren, zwerfafval en
vandalisme? Kunt u verder aangeven hoe u een en ander denkt te gaan handhaven?
Hoeveel bezoekers verwacht u jaarlijks in dit ‘ecologische’ speelbos en in welke perioden van
het jaar verwacht u de grootste aantallen bezoekers per dag? Op welke wijze komen deze
bezoekers naar het speelbos en door wie wordt overlast, zwerfafval of te grote aantallen
bezoekers voorkomen?
Op welke wijze denkt u ook de voorstanders van de komst van een speelbos vanuit de buurt
actief te gaan betrekken?

Ik zie uw schriftelijke beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Rob Bource - SGP Huizen

