Verslag secretariaat Vrienden van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem (VvS) 2021.

Ook voor onze vereniging is het afgelopen jaar een raar en afwijkend jaar geweest. We hebben zeker aanvankelijk- verminderd (live) overleg gehad als volledig bestuur. Contacten veelal per mail en
via digitaal overleg. Corona heeft direct ook invloed gehad op het gebruik van het park, tot meer en
intensiever gebruik van de parken.
Dat dat verminderde overleg ook heeft betekend dat er niets gebeurd zou zijn of heeft geleefd
binnen de vereniging en binnen het bestuur zou een onterechte conclusie zijn.
(Highlights) Onderwerpen die gespeeld hebben
-

Corona verlamde -al dan niet tijdelijk- op veel fronten. Activiteiten in de parken werden op
een laag pitje gezet. Maar tegelijk werd het park steeds meer en drukker bezocht nu
bezoekers/gebruikers juist in de parken hun verzet en plezier gingen zoeken en konden
vinden. Schaduwzijde helaas dan toch ook weer dat grotere groepen (jongeren) -met name
in de avonden- voor overlast, vernieling, vervuiling hebben gezorgd. Een fractie van alle
bezoekers, maar erg hinderlijk.
Met de gemeente hierover meermalen en met nadruk contact gehad en overleg gevoerd.
Maatregelen werden uiteindelijk getroffen (meer handhaving, grote afvalcontainers en
uiteindelijk zelfs enige maanden sluiting voor de nachten). Overlast is ook weer significant
verminderd uiteindelijk.

-

In juli en augustus 2021 heeft weer de periodieke Sonsbeektentoonstelling plaats gevonden
nadat de aanvankelijke editie van 2020 (en dan voor drie maanden bedoeld) werd uitgesteld
door corona. De tentoonstelling kende ook locaties in het centrum en op De Buitenplaats.
Plaatsen van de werken in de parken zijn allemaal gerealiseerd zonder onherstelbare schade
(veelal langs de paden en op grasvelden). In de voorgenomen (gebruikelijke) aanschaf van
kunstwerken door de gemeente (en plaatsing in het park) zijn we gekend en hebben we
geadviseerd.

-

Zoals steeds hebben we ook in deze periode (met twee bestuursleden) deel uitgemaakt van
de schouwgroep (halfjaarlijks).

-

Het onderhoud van het meubilair in de parken heeft te wensen over gelaten en de gemeente
is hierop gewezen. Ook de Tellegenbank werd gerenoveerd.

Tenslotte:
-

Grote Schijn. Visie en Missie vereniging.
De organisatie van het licht-evenement in park Zijpendaal in oktober 2021 heeft binnen het
bestuur tot een discussie geleid. Vanuit enkele leden zijn diverse, en soms emotionele
reacties van onbegrip en afkeuring gekomen. Zijn wij als vereniging vertegenwoordigend
voor iedere gebruiker van het park? Bescherming van het parkbelangen is eerste doel,
tegelijk willen we dat iedereen van de parken kan genieten.

Betekent dat dan niet dat we -met bescherming in het achterhoofd- niet ook mee moeten
denken met bijvoorbeeld een evenement als Grote Schijn en moeten meekijken in die
organisaties naar hoe dat zonder (blijvende) schade gerealiseerd zou kunnen worden?
Uiteindelijk hebben we als bestuur deze lijn gekozen nu duidelijk werd dat het (kortdurende)
evenement met voorafgaande onderzoeken en nodige waarborgen gestalte kreeg. Een mooi
evenement waar tenslotte ook veel mensen van zullen kunnen genieten. Sommige leden
hebben hier fel tegen geprotesteerd, soms zelfs op de persoon van bestuurslid/-leden
gericht.
Dit heeft de behoefte en zelfs noodzaak aan een gesprek en discussie over (herijken van) een
leidende visie duidelijk gemaakt. Waar staan we als vereniging voor? Belangen van wie, van
welke (groepen) gebruikers? Belangen kunnen botsen; hoe daarmee om te gaan? De leden
moeten zich kunnen herkennen in de visie en in ieder geval weten waar we als bestuur
vanuit gaan en als bestuur voor staan. Uitgangspunt moet daarbij zijn het ontwikkelen en
uitbreiden van besef van de hedendaagse en toekomstige waarde van de parken zoals
opgenomen in de statuten van onze vereniging. Komende Algemene Ledenvergadering in te
brengen en ter vaststelling voor te leggen.
-

Bij de vergunningverlening heeft de gemeente erg storende en ook onbehoorlijke fouten
gemaakt; de termijnen van bezwaar tegen verleende vergunning zijn niet gewaarborgd
omdat die termijn eindigde nadat het evenement zou hebben plaatsgevonden. Een effectief
bezwaar door belanghebbenden is daarmee onmogelijk gemaakt. We hebben daar de
gemeente (herhaald) op aangeschreven, nog zonder reactie.

