Aan het College van B&W
Zeist, 12 maart 2016
Geachte Burgervader en geadresseerden,
Als direct omwonende van en betrokkene bij het Walkartpark ben ik bezorgd over
het geplande hekwerk rond het Walkartpark, dat volgens mijn informatie en
beeldmateriaal van Beter Zeist 1,20 meter hoog is en bestaat uit hoge buisvormige
spijlen met overdwarse verbindingen: zie http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=646
Mijn zorg betreft de uitgaansjeugd van Zeist én Omstreken die tijdens de
weekends hun vertier bij de disco's in de Dorpstraat zoeken en om het
middernachtelijk uur dit vaak voorzetten in en rond het Park en verderop in het
Centrum van Zeist, vaak in heel of half beschonken toestand. Wij, mijn man en ik
waren hiervan meer dan eens letterlijk oorgetuigen en hebben soms midden in
de nacht de politie moeten bellen.
Het geplande hek van 1.20 meter hoog is niet direct iets om over te struikelen,
maar bij schermutselingen van en tussen de jeugd kan het gewoon misgaan en kan
iemand bovenop zo'n hek terecht komen en zich verwonden, soms ernstig. Ik
herinner me daarvan een bericht uit de krant waarbij zo'n buis het lichaam van een
jongen binnendrong. Ook mijn eigen dochter heeft haar hand ooit serieus
verwond door zo'n type hek (gelukkig weer goed gekomen).
Vandaar dat hier ook veiligheidsvoorschriften voor zijn. Ik las daarover via:
http://www.veilighekwerk.nl/Page.aspx?pageType=page&pageID=8
het volgende:
Vraag: Mogen er sierpunten op een hekwerk geplaatst worden?
Antwoord: Sierpunten mogen op een hekwerk geplaatst worden mits dit ethisch
verantwoord is.
In een openbare ruimte of openbaar gebied is het ethisch niet verantwoord
om punten op een hekwerk te plaatsen waarbij op enigerlei wijze letsel
opgelopen kan worden.
De punten moeten dan worden afgeschermd door een kogel op de punt te
plaatsen of een boog van rond staal over de punt te plaatsen. In de regel wordt
gesteld dat men hekken die hoger zijn dan 1.85 m gemeten vanaf het hoogst
beloopbare niveau van sierpunten mag voorzien.
Als een meer verantwoorde mogelijkheid voor een hekwerk - en in
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overeenstemming met het bovenstaande - geef ik u daarom dit onderstaande
hekwerk in overweging, daarmee er van uitgaande dat een hekwerk zoals dat in het
beeldmateriaal van Beter Zeist te zien is, bij een ongeval ook eventueel tot
aansprakelijkheid van de Gemeente (als wegbeheerder en als beheerder van de
openbare ruimte) kan leiden. Door mijn actie in dezen hoop ik dat mee te
voorkomen.
Met een vriendelijke groet,
Mevr. Anne Koole-Bart
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