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Bijlagen

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.
Geachte leden van de raad Huizen,
Op 7 maart 2020 ontvingen wij schriftelijke raadsvragen van de fractie van de SGP over de plannen voor
de aanleg van een speelbos bij de Sijsjesberg. Hieronder leest u onze beantwoording van de vragen.
Vraag 1
Wat waren de jaarlijkse bezoekersaantallen van Zwembad Sijsjesberg de afgelopen 5 jaar?
Antwoord: Hieronder staat een overzicht van de bezoekersaantallen van de afgelopen 5 jaar.
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019

Aantal bezoekers
92.598
99.260
92.020
132.194
99.582

Vraag 2
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?
Antwoord: De afgelopen 3 jaar zijn er geen verkeersongevallen geregistreerd in de directe omgeving
van het Zwembad de Sijsjesberg (o.a. Ericaweg en Sijsjesberglaan). Hieronder staat een overzicht van
het aantal MOR-meldingen in de wijk de Sijsjesberg in de afgelopen 3 jaar. Het gaat hoofdzakelijk om
meldingen van technische aard, bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of een kapotte lichtmast, en
slechts enkele meldingen over handhaving of zwerfafval.
Jaar
2017
2018
2019

Aantal meldingen
23
39
16
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Vraag 3
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?
Antwoord: Op de dagen dat er flinke drukte bij het zwembad wordt verwacht, worden er
verkeersregelaars ingezet in om het verkeer en het parkeren om en nabij het zwembad in goede banen
te leiden. Op drukke dagen roepen wij mensen via sociale media op om met de fiets of (indien nodig)
helemaal niet meer te komen. Hierin besteden wij ook aandacht aan zwerfafval in de omgeving van het
zwembad. Daarnaast ruimen we met schoonmaakrondes zoveel mogelijk afval op en reageren we op
MOR-meldingen die binnenkomen Tijdens piekdagen besteden we hier extra aandacht aan. Enige
overlast is echter nooit helemaal te voorkomen.
Vraag 4
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?
Antwoord: In de periode 1-1-2016 tot 1-1-2020 zijn er twee meldingen bij de politie binnengekomen over
drugshandel en gebruik in die omgeving. De locatie staat bij het college dus niet bekend als plek waar er
structureel overlast is van drugshandel en/of gebruik. Tijdens de laatste vergadering begin maart 2020
tussen de burgemeester en de buurtpreventieverengingen is dit onderwerp ook niet ter sprake gebracht
door buurtpreventievereniging Sijs esberg. Het afsluiten van het parkeerterrein met een slagboom is een
mogelijkheid, maar zien wij op dit moment vanuit het oogpunt van veiligheid niet als noodzakelijk.
Daarnaast wordt het parkeerterrein niet alleen gebruikt voor het zwembad, maar ook door bezoekers van
HLTC De Kuil, de Wielertourclub en voor recreatief gebruik van de omgeving.
Vraag 5
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?
Antwoord: Hieronder staat een overzicht van de genomen stappen tot het raadsbesluit tot verkoop van
de grond voor het Speelbos aan GNR, zoals ook beschreven in het betreffende raadsvoorstel.
• In november 2009 is er een initiatiefvoorstel aangenomen van GroenLinks waarmee het college
werd opgedragen om de overdracht voor te bereiden van het beheer van de resterende
gemeentelijke natuurterreinen door de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR).
• In januari 2010 is door het toenmalig college besloten om naar aanleiding van dit
initiatiefvoorstel in te stemmen met de nog nader in overleg met GNR uit te werken
beheeropdracht van gronden. Over de verdere uitwerking heeft vervolgens met het GNR
overleg plaatsgevonden. Tot een daadwerkelijke overdracht in beheer en/of
eigendomsoverdracht van gronden is het toen niet gekomen.
• Begin 2015 is door het GNR een schetsontwerp voor het realiseren van een ecologisch speelbos
in het gebied Sijsjesberg voorgelegd (bijlage 2 informatie speelbos). Dit is aanleiding geweest
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om de gesprekken met het GNR over het in beheer geven dan wel de overdracht van gronden
te hervatten.
In september 2016 is het raadsbesluit genomen tot verkoop van de gemeentelijke grond voor
het speelbos. Dit omdat het GNR op grond van haar statuten alleen gronden in beheer neemt
als deze ook in eigendom worden overgedragen.

Vraag 6
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?
Antwoord: In het afgelopen halfjaar zijn er drie bijeenkomsten geweest waar met omwonenden is
gesproken over de komst van het speelbos:
• 9 november 2019 op locatie, georganiseerd door het GNR;
• 22 januari 2020 bijeenkomst in De Engel, georganiseerd door de gemeente;
• 25 februari 2020 bijeenkomst in De Engel, georganiseerd door de gemeente.
Het GNR heeft een in 2018 en 2019 een nadere locatiestudie verricht. De studie wijst de locatie
Sijsjesberg als meest geschikte locatie aan. De redenen hiervoor zijn:
• de locatie is goed bereikbaar voor ouders en hun kinderen omdat deze dicht bij meerdere
woonwijken is gelegen;
• bovendien zijn er in de omliggende wijken ten opzichte van de rest van Huizen weinig
speelvoorzieningen;
• de locatie is gelegen naast een bestaande openbare parkeerplaats en fietsenstalling, wat
betekent dat daar geen ruimtelijk inpassing voor nodig is;
• de locatie biedt veel ruimtelijke kwaliteiten, zoals de natuurlijke glooiing, en is daarom een
passende locatie voor een speelbos.
Vraag 7
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?
Antwoord: Het heeft ook onze voorkeur dat bezoekers niet met de auto komen als dat niet nodig is.
Maar de afgelopen jaren zijn er meerdere buitenbaden in de regio gesloten. Hierdoor is de Sijsjesberg in
toenemende mate in een regionale behoefte gaan voorzien. Op mooie dagen komen veel bezoekers uit
de regio of zelfs daarbuiten (o.a. Amsterdam, Utrecht en Almere) en deze laatste groep komt
hoofdzakelijk met de auto. Het ontmoedigen van het gebruik van de auto biedt daarom geen oplossing.
Wel roepen wij op drukke dagen bezoekers via sociale media op om met de fiets te komen. Op de
website zullen wij vermelden dat in de wijk kan worden geparkeerd als het parkeerterrein vol is, uiteraard
volgens de geldende verkeersregels.
De aanstaande renovatie van het entreegebouw van het zwembad biedt de mogelijkheid om online
verkoop van toegangskaarten in te zetten. In het programma van eisen is dit als aandachtspunt
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meegenomen en dus onderwerp van gesprek met de aannemer bij de verdere uitwerking van het
ontwerp.
Vraag 8:
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?
Antwoord: De halte Ericaweg (lijn 100) is de meest dichtstbijzijnde halte en zal op de website worden
aangegeven. De halte Aalberselaan is niet meer in gebruik. We zijn met de provincie in gesprek over de
mogelijkheid om deze halte in te zetten voor de lijn 320.
Vraag 9
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?
Antwoord: De ligging van het speelbos is ten noorden van het zwembad. Het speelbos wordt ingepast
tussen de bestaande wandelpaden, waardoor deze intact blijven. Het beheerbeleid van het GNR is
onder andere gericht op het creëren van.gQede leefomstandigheden voor een grote diversiteit aan
planten en dieren. De biodiversite t van het stuk grond zal door de aanleg van het speelbos juist
toenemen. Het speelbos heeft op dit moment nog de status ‘schetsontwerp’, wat betekent dat het plan
en de randvoorwaarden nog niet vaststaan en nog verder moeten worden uitgewerkt, waaronder op de
in de vraag genoemde punten.
Vraag 10
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?
Antwoord: Het is niet de verwachting dat het speelbos grote aantallen bezoekers gaat trekken. Om te
voorkomen dat het druk wordt, moeten (school)groepen zich vooraf aanmelden. De ervaring van het
GNR bij het speelbos ‘t Laer is dat dit goed werkt. Daarnaast leert de praktijk dat de meeste bezoekers
in het vroege voorjaar en de herfst komen, juist niet op de warme zomerdagen wanneer het zwembad
grote aantallen bezoekers trekt. Bezoekers van het speelbos kunnen naar verwachting dan ook zonder
problemen gebruik maken van het parkeerterrein en de fietsenstalling van het zwembad. GNR
medewerkers zorgen voor het beheer en onderhoud van het speelbos en worden daarbij geholpen
door een vaste groep vrijwilligers. Het gaat o.a. om plant- en snoeiwerkzaamheden, controle op
veiligheid en het schoonhouden van het speelbos.
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Vraag 11
Op welke wijze denkt u ook de voorstanders van de komst van een speelbos vanuit de buurt actief te
gaan betrekken?
Antwoord: Samen met het GNR gaan wij een bijeenkomst organiseren over hoe het speelbos er uit
komt te zien. Vanwege de coronacrisis is het nog niet bekend op welke termijn hier invulling aan kan
worden gegeven.

Hoogachtend,
Bur emeester en wethoude
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