Inventarisatie reactie bewoners/omwonenden/betrokkenen Landschapspark Madestein
GEM Vroondaal, november 2020
Inleiding
Eind oktober 2020 is het Voorontwerp van de herinrichting Landschapspark Madestein gepresenteerd aan
omwonenden en betrokkenen. In verband met de coronamaatregelen, die ter verspreiding van het virus van
kracht zijn, kon dit niet door middel van een fysieke ‘bewoners en belanghebbende’ bijeenkomst
plaatsvinden. De presentatie van de plannen heeft door middel van digitale communicatie plaatsgevonden.
Deze notitie omschrijft het proces vn deze digitale communicatie en de feedback op het ontwerp.
Doelgroep & Communicatie
Bewoners/omwonenden & betrokken instanties zijn door ons op de hoogte gebracht via diverse middelen. De
direct omwonenden(1.100) zijn middels een brief op de hoogte gesteld, ook zijn social media kanalen benut.
Daarnaast zijn, via een mailing, belanghebbenden aangeschreven, zoals: bewoners Loosduinen, diverse
(sport)verenigingen, Parnassia, commissie Loosduinen, Westland, Volkstuinen Madestein,
sportverenigingen/Croonenburo5 visie sportpark en natuurorganisaties. Deze partijen zijn in overleg met
betrokkenen vanuit de beleidsafdeling Stadsbeheer en Stadsdeelkantoor Loosduinen afgestemd.
Het voorontwerp Landschapspark Madestein is door middel van een animatie gevisualiseerd, dit maakte het
ontwerp makkelijker te beoordelen. Op de website http://www.vroondaal.nl/parkmadestein/ is de animatie
geplaatst met een korte toelichting, ook was het ontwerp op tekening in te zien.
Op deze pagina konden geïnteresseerden (binnen een termijn van ca. 2 weken) een reactie op het
voorontwerp plaatsen. Waarbij ruimte was bij een viertal onderdelen: 1: Tips, 2: Tops, 3: Hoe gebruikt u het
Landschapspark en 4: Waar ligt uw behoefte?
Feedback op het Voorontwerp
Er zijn 81 formulieren ingevuld en 3 mails ontvangen. De reacties worden hieronder per onderdeel
samengevat.
1: Tips voor Landschapspark Madestein
De tips voor het Voorontwerp lopen nogal uiteen. De rust en de natuur wordt veel genoemd, maar ook de
speelvoorzieningen voor oudere kinderen en de mogelijkheden voor de honden zijn belangrijk. De meest
genoemde tips zijn hieronder gebundeld.
-

Speelvoorzieningen voor oudere kinderen/tieners, suggesties zijn vooral panna veld, voetbalkooi,
basketbalveld, skateveld, kabelbaan of mountainbike parcours
Losloopveldjes of gebieden voor honden
Het toestaan van honden jaarrond
Het geschikt maken van het water voor zwemmen gedurende de zomerperiode door het voorkomen
van blauwalg
Meer horecavoorzieningen voor recreatie in het gebied
Het aanbieden van voldoende parkeergelegenheid rondom het Park zodat er niet in de bermen
geparkeerd wordt
Voldoende prullenbakken
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-

Picknicktafels en sporttoestellen
Aandacht voor handhaving en surveillance in het gebied. Momenteel is er ook vaak overlast van
daklozen, BBQ-s, hangjongeren en drugsgebruiker
Zorg ervoor dat het een Landschapspark blijft waar de natuur centraal staat
Natuurpaden zijn mooier dan asfalt

2: Tops voor Landschapspark Madestein
Hier kon men aangeven wat ze goed vonden aan het gepresenteerde Voorontwerp Landschapspark
Madestein. Hieronder de meest gegeven tops voor het voorontwerp:
-

Meer variëteit in het Landschap
Natuurlijke oevers
Meer een open park dan voorheen
Wandel en- fietspaden
Rondje plas
Extra waterpartijen
Brug naar Vroondaal Westmadepark
Betere ontsluiting
Verharde paden zodat het minder blubberig is
Speelfaciliteiteiten
Lelieplas

3: Waar gebruikt u nu het Landschapspark voor?
Met deze vraag krijgen we inzichtelijk waar het park momenteel het meest voor gebruikt wordt
-

Wandelen en sporten
Zwemmen en suppen
Hond uitlaten
Genieten van de natuur
Naar de horeca
Rust zoeken

4: Waar is behoefte aan in het Landschapspark?
Welke behoefte heeft men om het Park te gebruiken. Een Park kan voor vele doeleinden worden gebruikt.
Om te bekijken of het voorontwerp aan de verwachtingen voldoet is het van belang te weten wat de
behoeftes zijn.
Hieronder uiteengezet de meest gegeven antwoorden;
- Wandelen, sporten
- Speelvoorzieningen
- Rust en natuur
- Afvalbakken
- Honden uitlaatplek/ hondenpark/hondenspeeltuin
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-

Gezellig terrasje bij het strandje (Madefrietje)
Goed onderhoud van de natuur
Verbod BBQ-en
Goede waterkwaliteit
Meer mogelijkheden om met de hond jaarrond te kunnen recreëren.

Resume
De reacties liggen wel wat uiteen. Dit komt mede doordat men het park op verschillende wijzen gebruikt. Het
advies is om bij de uitwerking naar rekening te houden met de volgende thema’s:
-

-

Spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan natuur en rust en anderzijds de behoefte aan
recreatie op het gebied van sport, speelvoorzieningen en horeca
Hondenbeleid

Bijlagen:
1: 81 reacties via website
2: Diverse mails belanghebbenden, Vertegenwoordiger Haagse Vogelbescherming en portefeuillehouder
Loosduinen van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s Gravenhage e.o (AVN),
Buurtscommittee Vroondaal Zuid
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