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Over: plannen voor calisthenics veldje

Datum: 24 december 2018

Geacht bestuur,
Graag informeer ik u over de voortgang met de plannen voor het Huigpark en met name over het nieuwe
calisthenicsveldje.
Vanaf 2015 zijn de Vrienden van het Singelpark samen met buurtbewoners bezig van het Huigpark, een
aantrekkelijk stukje Singelpark te maken. Dit doen we in overleg met uw bestuur en met hulp van de
gemeente. Het wordt steeds meer een park waar buurtbewoners graag komen. Inmiddels is er een mooie
buurttuin, zijn de perken gevuld met kleurige bollen, planten en struiken, is het basketbalveldje opgeknapt,
is er een podium gekomen en wordt het park goed onderhouden.
In 2017 ontstond het idee in het Huigpark ook een sportopstelling te maken voor calisthenics. Calisthenics
is een moderne sport, waarbij mensen hun spieren en behendigheid kunnen trainen. Het is een vorm van
fitness in de buitenlucht, waarbij men oefent op een circuit met stellages met buizen. De sport wordt snel
populair bij jong en oud en heeft veel beoefenaren, ook in Leiden. Aan de laagste onderdelen kunnen
ook kleine kinderen oefenen. Een groep Leidse initiatiefnemers, waarvan een aantal in uw buurt

woont zagen het Huigpark als geschikte plek.

Inmiddels is er een mooi ontwerp gemaakt voor het sportveldje, dat goed past in het Huigpark. We hebben
daar fondsen voor geworven. Ook de gemeente heeft een bijdrage gegeven uit het Sportstimuleringsfonds.

De calisthenicsbeoefenaren in de stad zullen de verantwoordelijkheid nemen voor
kennismakingsactiviteiten met de sport en goed gebruik van het veld. Zij zijn ervan overtuigd dat
goed gebruik door iedereen die dat wil, de sfeer in het park ten goede zal komen.
Hierbij stuur ik een uitwerking van de plannen met plaatjes van het calisthenicsveldje en de plek waar we
het willen neerzetten. De plek is, zoals u kunt zien, tussen het Stadsbouwhuis en het Tweelinghuis vlak voor
de ronde betonnen muur. Het lijkt ons een heel geschikte plek, omdat het op dit stuk van het Huigpark vaak
wat rustiger is. Intensiever gebruik van het park door sportende mensen leidt ook tot meer sociale
controle. Het grote grasveld onder de platanen en de waterkant blijven sowieso vrij in de plannen.

Een complicatie is echter dat dit deel van het park bestemd is als uitrengebied. Van veel bewoners

weten we dat hondenpoep ergernis nummer 1 is. Een aantal hondenbezitters ruimt de hondenpoep wel
netjes op, maar dat geldt niet voor alle hondenbezitters. Overigens blijven er ook na het opruimen nog
resten achter van de hondenpoep waar je beter met je handen niet aan kan komen. De gemeente heeft
aangegeven een nieuw besluit nemen over het uitrengebied voor honden in het Huigpark, nadat duidelijk is
waar het calisthenicsveldje komt. Wij vinden het belangrijk dat honden in het Huigpark mogen komen,
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maar zouden wel willen dat ze dan zijn aangelijnd. De reden daarvoor is dat het niet hygiënisch is mensen
te laten sporten op plekken waar hondenpoep op het gras ligt of de resten daarvan. Bovendien is moeilijk
te voorkomen dat honden happen naar de kuiten van sporters en naar ballen van spelende kinderen.
Om te weten hoe de hondenbezitters hier zelf tegenaan kijken, hebben we mensen die hun hond afgelopen
zomer uitlieten in het losloopgebied in het Huigpark aangesproken en een enquête afgenomen. De enquête
is afgenomen bij 28 mensen met honden. De samenvatting van de resultaten ziet u in bijlage 2.
De meeste geënquêteerden laten hun hond regelmatig in het Huigpark uit, zowel aan de lijn als los.
Ruim de helft woont in de buurt van het Huigpark binnen de singels, een derde aan de andere kant van de
singel en een klein deel verder weg. 7 van de 28 geïnterviewden zou het erg vinden om de hond aangelijnd
te houden of een stukje verder te lopen naar een ander uitrengebied, zoals dat in het Blekerspark. 21
mensen zouden daar weinig of geen problemen mee hebben. De Vrienden van het Singelpark zijn blij dat
een groot deel van de mensen die hun hond uitlaten in het Huigpark begrip heeft voor een aanlijnplicht en
bereid is de hond elders uit te laten rennen. Uit de enquête bleek ook dat veel van de hondenbezitters zich
ergeren aan mensen, die de uitwerpselen niet opruimen, en aan het gebrek aan handhaving daarop. Vooral
werkenden die hun hond ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat uitlaten worden genoemd als mensen die de
poep niet opruimen. Ook missen de geënquêteerden plastic zakjes en de speciale DepotDogbakken om ze
in te doen, missen zij de handhaving. Dat geven we met de andere tips en signalen door aan de gemeente.
De Vrienden van het Singelpark vinden dat honden in het hele Singelpark welkom zijn met uitrengebieden
in het Blekerspark, Ankerpark en Rembrandtpark. Op de kaart hieronder is de ligging van het Huigpark met
een kruis en het nabijgelegen Blekerspark met een pijl aangegeven. Daarnaast zijn ook de twee andere
uitrengebieden in het Singelpark met een rode cirkel aangegeven. Inmiddels is definitief besloten dat er in
het Blekerspark een uitrengebied blijft. Dat is niet ver van het Huigpark.
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Samenvattend willen we graag dat er een calisthenicsveldje in het Huigpark komt en stellen we voor
honden in het hele Huigpark aan de lijn te houden. Dit is belangrijk voor de hygiëne en hiermee wordt
voorkomen dat honden happen naar kuiten van sporters en de ballen van spelende kinderen.
Met vriendelijke groet,

Conny Broeyer
Voorzitter Stichting Vrienden van het Singelpark
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Bijlage 1:
Gegevens zoals door u wordt verzocht onder ‘aanvraagprocedure onder punt 4’:
Haarlemmerstraat 32a, 2312GA Leiden
penningmeester@singelpark.nl
0626028232





KvK-nummer 55781756
IBAN : NL11 RABO 0191 8711 92 o.v.v. het doel en uw e-mail adres.
Het RSIN nummer is 851858089 (ANBI sinds 25 juli 2012)
SBI-code: 88992 – Maatschappelijk werk

Bestuursleden:
Conny Broeyer
Robbert Dijkhuis
Ton van Zijp
Marieke Jas
Sabine Verschoor
Claudia Brown
Piet Breebaart
Comité van Aanbeveling
Henri Lenferink
Jeroen Maters
Piet Oudolf
Janneke Brinkman
Stijn Schoonderwoerd
Meta Knol
Menno Bentveld
Jochem Meyer
Douwe Breimer
Overige aangeschreven andere fondsen: Wijkinitiatievenfonds en een bijdrage van de Vrienden, onder meer
uit geld dat door Fonds1818 en het WOZ-fonds voor het Huigpark beschikbaar is gesteld

4

Het Singelpark is een co-creatie van de burgers van Leiden en de gemeente Leiden

