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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 24 maart 2020 is, naast de Sportparken, het Lammetjeswiel afgesloten in verband met overlast
en baldadigheid. Na een periode van 57 dagen werd het Lammetjeswiel weer opengesteld voor het
publiek. Om inzicht te krijgen in de overlast en baldadigheid is er besloten om tijdelijk
cameratoezicht in het Lammetjeswiel te plaatsen. De camera stond ingesteld zodat deze enkel
opnames maakte in de periode van 00.00 tot 05.00 uur. Op de momenten dat het Lammetjeswiel
gesloten is en er geen onbevoegden mochten bevinden.
Gezien het hier ging om een tijdelijke maatregel is bekeken welke juridische en praktische
mogelijkheden er waren om de overlast zo klein mogelijk te houden. Eén van de denkrichtingen
was het volledig afsluiten van het Lammetjeswiel door middel van hekken en enkel op de gestelde
openingstijden de poorten te openen.

Samen Doen
Om de denkrichting van het fysiek afsluiten in combinatie met het cameratoezicht met de
omwonenden te polsen is er een bewoners avond georganiseerd voor de direct aanwonenden aan
het Lammetjeswiel. Voor deze avond waren de bewoners Pijlstoep, Oost Kinderdijk en Touwbaan,
en alle betrokken Stichtingen uitgenodigd.

Tijdens deze avond is er een dialoog ontstaan, waarin door de aanwezigen duidelijk gesteld werd
dat het volledig afsluiten van het park en het cameratoezicht geen gewenste oplossing is.
Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen die de aanwezigen hebben besproken. Het
uitgebreide verslag is met de aanbiedingsbrief als bijlage bij de memo gevoegd.

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast wordt ervaren van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Met name door
mensen die tijdens het sporten op de fitness toestellen muziek luisteren. Daarnaast werd er
gewezen op gebruik van geluidsdragers of versterkers door mensen die recreëren op de
speelweide.



Parkeren
Parkeren is ook een onderwerp waar op de bewonersavond bij is stil gestaan. Er wordt niet in de
daarvoor aangegeven vakken geparkeerd, maar op plekken die hinder kunnen geven voor de
hulpdiensten. Bovendien wordt er bij bewoners in de tuin of privéterrein geparkeerd.

Camera
De camera werd door de buurt als overbodig gezien in verband met de tijdstippen waarop deze
camera actief is. Wel werd de mogelijke preventieve werking ervan erkend. Het overgrote deel van
de bewoners voerde aan dat de overlast met name op de tijdstippen als het park voor publiek
toegankelijk is wordt ervaren. En dat derhalve een camera die tussen 00:00 en 05:00 uur actief is
geen meerwaarde meer heeft.

Fysiek afsluiten
Het afsluiten van het Lammetjeswiel door middel van een fysiek hek en poorten werd door alle
aanwezigen niet als een gewenste oplossing gezien.

Plan van aanpak
Op basis van deze avond is er een plan van aanpak geschreven en door middel van een brief
gedeeld met alle belanghebbenden. Hieronder is een korte weergave van het plan gegeven. De
brief is als bijlage bij deze memo gevoegd. Alle hieronder genoemde acties zijn inmiddels
uitgevoerd of in voorbereiding.

 Camera verwijderen; kast en mast voorlopig laten staan
 Geen fysieke afsluiting
 Definitief aanwijsbesluit nemen om Lammetjeswiel verboden voor onbevoegden te maken

tussen 0.00 en 05.00 uur
 Ontheffing voor leden visvereniging om in de nachtelijke uren te kunnen vissen
 Het realiseren van een hondenstrandje (separate inbreng van verenigde hondenbezitters)
 Werkgroep opstellen om verkeer/parkeer problematiek op te lossen
 Werkgroep opstellen om beheer Lammetjeswiel verder vorm te geven
 Belijning Parkeervakken herstellen vooruitlopend op werkgroep
 Grotere afvalbakken plaatsen

Toezicht en handhaving
Het moge duidelijk zijn dat er een grote wens is om veel meer toezicht en handhaving in het gebied
te zien. Ook buiten kantoortijden, in de avonden tot zonsondergang en in de weekenden.
Erkent wordt dat men meer en vaker toezicht ziet, wel de wens heeft actiever politietoezicht te zien
zich bewust is van de de budgettaire consequenties van de vraag om structureel meer toezicht dan
op dit momen geboden. Gegeven de huidige budgettaire ruimte beseffen de deelnemers aan de
dialoog dat het Lammetjeswiel en omgeving wel prioritair aandachtsgebied is voor de
toezichthouders.

Raadvoorstel
Het aangekondigde raadsvoorstel over het afsluiten van het Lammetjeswiel komt hiermee te
vervallen en wordt van de voorraadagenda verwijderd.

Bijlage:
Brief met verslag bijeenkomst omwonenden Lammetjeswiel


