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In het coalitieakkoord van D66/VVD/CDA is opgenomen dat onderzocht wordt hoe park De
Houtkamp een locatie kan worden voor ‘gevarieerde evenementen’:
‘Samen met inwoners en organisaties willen we bekijken hoe we in de Houtkamp een plek voor
gevarieerde evenementen (klein en soms groot) kunnen maken. Als inwoners van Leiderdorp
met een voorstel komen voor bijvoorbeeld aanleg van een stroom- en watervoorziening, dan
denkt de gemeente daar actief in mee.’
(Coalitieakkoord 2014 – 2018)
1. Zijn er sinds het aantreden van het nieuwe college beleidsplannen of beleidsstukken
bekend gemaakt waarin dit voornemen nader uitgewerkt is?
De Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 is het meest recente beleidsdocument,
waarin een verruiming van activiteiten in de Houtkamp wordt voorgesteld. Natuurlijk
stond de wens voor gebruik van de Houtkamp voor evenementen ook al verwoord
in de Toekomstvisie 2025 en werd in de actualisatie van het groenstructuurplan (sept
2015) al op de mogelijkheid tot breder gebruik van de Houtkamp gewezen.
2. Welke activiteiten heeft het college tot nu toe ontplooid om dit beleidsvoornemen uit te
werken?
Zoals door de burgemeester toegezegd in het politiek forum van 30 november jl.
komt het college in juni terug naar de raad met een verdere specificering van
mogelijk gebruik van de Houtkamp voor evenementen. Uiteindelijk zal dit resulteren
in evenementenbeleid voor de gehele gemeente. Op dit moment worden ter
voorbereiding hierop gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en loopt
een geluidsonderzoek, waarvan de resultaten voor de zomer bekend moeten zijn.
3. Op welke manier heeft het college de omwonenden van park De Houtkamp tot nu toe
betrokken bij de uitwerking van haar plannen?
Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de
bewoners Essenpark. Binnenkort worden bewoners van de Van Diepeningenlaan en

Laan van Berendrecht die al eerder meldingen hebben gedaan in verband met
gebruik van het park, uitgenodigd voor een gesprek. Ook (een vertegenwoordiging
van) de bewoners van de Horsten wordt benaderd.
Via het burgerpanel/de website wordt aan inwoners gevraagd hoe zij de
mogelijkheden voor evenementen in het park c.q. bij de Brasserie zien. Hierbij kan
dan ook gevraagd worden welke voorwaarden daar dan voor zouden moeten gelden
om de overlast voor omwonenden te beperken.
4. Hoeveel vergunningen voor evenementen heeft Brasserie Park voor 2016 aangevraagd?
Brasserie Park heeft vooralsnog twee evenementenvergunningen aangevraagd, voor
Koningsdag en voor 5 mei.
Omwonenden van de Houtkamp hebben deze week getracht de vergunningaanvraag (25
februari) voor het organiseren van terrasfeesten bij Brasserie Park op Koningsdag en
Bevrijdingsdag dit jaar in te zien. Zij kregen te horen dat de betreffende ambtenaar met vakantie
is. De aanvraag is op 2 maart gepubliceerd en dient dan, zoals ook in GAH vermeld, twee weken
ter inzage te liggen. Dit is een wettelijke eis.
5. Hoe is het mogelijk dat de aanvraag met de bijbehorende stukken dan toch niet in te zien
is voor de burger?
Het is geen wettelijke eis dat aangevraagde APV vergunningen ter inzage moeten
liggen, maar wij maken dit in het kader van transparantie wel graag mogelijk voor
belanghebbenden. Gedurende twee weken nemen we dan ook geen besluit, zodat
met belangen van derden rekening kan worden gehouden. Aangevraagde
vergunningen worden gepubliceerd met zaaknummer, waardoor het voor iedere
medewerker van de gemeente mogelijk zou moeten zijn de stukken terug te vinden
in het zaaksysteem. We zullen dit werkproces nogmaals nadrukkelijk onder de
aandacht brengen.

