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NFN teleurgesteld dat Delft blijft bekeuren voor naaktrecreatie.
26 juli 2013
Onlangs heeft de gemeente Delft besloten naaktrecreatie in de Delftse Hout te verbieden.
Dit heeft voor veel commotie gezorgd. Sinds twee weken wordt er zelfs bekeurd in de Delftse Hout.
Vorige week heeft de NFN een gesprek gehad met burgemeester Verkerk over de ontstane situatie en
gevraagd te stoppen met bekeuren. Vandaag heeft de gemeente een reactie gegeven, in de vorm van een
brief aan de gemeenteraad . Daarin geeft de burgemeester aan ‘gewoon’ bekeuringen uit te blijven
schrijven voor naaktrecreatie in de Delftse Hout.
De NFN is blij dat de gemeente Delft duidelijkheid geeft over haar handelen in de Delftse Hout.
Wij zijn echter teleurgesteld dat Burgemeester en Wethouders de situatie steeds vanuit één perspectief blijven
beoordelen. Uiteraard vinden wij ook dat mensen die onzedelijke handelingen plegen in en rond de Delftse Hout bekeurd
moeten worden. Maar alleen voor deze overtredingen moeten bekeuringen worden uitgeschreven, en niet voor
naaktrecreatie.
Wij blijven er op hopen en op aandringen dat de surveillanten in de Delftse Hout in de praktijk onderscheid maken. Er is
een groot verschil tussen overlastveroorzakers en mensen die naakt recreëren wanneer de omstandigheden hiervoor
geschikt zijn. Agenten kunnen aan de hand van artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht goed bepalen of de
omstandigheden ervoor zorgen dat de Delftse Hout op dat moment geschikt is voor naaktrecreatie.
Het is erg jammer dat er nu al recreanten verjaagd zijn uit de Delftse Hout door de uitgedeelde bekeuringen of de angst
daarvoor. Er zijn de afgelopen tijd naaktrecreanten bekeurd terwijl de omstandigheden naar onze mening zeer geschikt
waren voor naaktrecreatie. Daarom zullen we deze bekeuringen, samen met de bekeurden, bij de rechter aanvechten.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat het aanhoudende surveilleren en bekeuren in de Delftse Hout voor onrust blijft
zorgen.
Samen met de gemeente en de vaste bezoekers zetten we ons onvermoeid in om tot een positieve overeenstemming te
komen over naaktrecreatie in de Delftse Hout. Deze wens heeft de gemeenteraad ook uitgesproken.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernd Huijser, adviseur openbare naaktrecreatie, telefoon 033 - 253 30 50
(kantoor) of 06 – 12 87 73 57 (mobiel),
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