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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeren wij u graag over de start van het participatietraject waarin een 

haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om tot een wijksportpark 

Roomburg te komen.  

 

Aanleiding  

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het Contourenplan buitensportaccommodaties 

vastgesteld waarin de visie van de gemeente op buitensportaccommodaties wordt beschreven. 

Tevens heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek 

te verrichten naar de mogelijkheid om tot een wijksportpark Roomburg te komen. Het 

contourenplan laat een eerste schets zien voor de toekomstige ontwikkeling en indeling van de 

(wijk)sportparken in Leiden. Multifunctionele, eigentijdse en open sportparken, geschikt voor 

sport en activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang, staan hierin centraal.  

 

Hockeyclub Roomburg  

In het Contourenplan staat ook dat hockeyclub Roomburg behoefte heeft aan uitbreiding. Er is 

onderzocht of sportpark De Vliet hier een geschikte locatie voor was. Inmiddels is duidelijk dat 

dat geen optie is. Hockeyclub Roomburg is sterk verbonden met de omliggende wijken en heeft 

de voorkeur om op de huidige plek te blijven. Zij heeft, in samenwerking met Tennisclub 

Roomburg, kinderopvang ’t Kasteel en de Lorentzschool, haar plan ‘Third Place’ kenbaar 

gemaakt bij de gemeente. In de afgelopen periode heeft zij meerdere bijeenkomsten in de wijk 

gehouden om haar plannen verder vorm te geven. 

Ook de omliggende scholen en de kinderopvang hebben belang bij behoud van een 

wijksportpark voor het uitoefenen van hun activiteiten. Diverse partijen vragen om een andere 

inrichting van het Roomburgerpark waarbij wonen, sporten, groen en maatschappelijke functies 

meer gemengd worden, zodat er ook meer ruimte voor onder andere hockey kan ontstaan. 

Tevens zijn er zorgen uit de wijk over het behoud van het groen van het Roomburgerpark. 

 

Haalbaarheidsonderzoek wijksportpark 

De gemeente start deze zomer een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een 

wijksportpark in de wijk waaronder ook de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub 

Roomburg, in combinatie met andere functies voor de wijk. Dit onderzoek levert verschillende 

scenario’s op en inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en 

financiën. Eind 2018 verwachten we de eerste resultaten. Deze resultaten met een mogelijk 

vervolgtraject zullen ter besluitvorming aan het college van B&W en gemeenteraad worden 

voorgelegd.  

 

Participatie werkgroep 

Wij vinden het belangrijk om de belanghebbenden te betrekken bij het onderzoek. Om het traject 

praktisch en beheersbaar te houden, werken wij met vertegenwoordigers die plaatsnemen in 

een werkgroep. Zonder uitputtend te zijn, gaat het om vertegenwoordigers van: 

- hockeyvereniging Roomburg; 

- tennisclub Roomburg; 



- kinderopvang ’t Kasteel; 

- De Lorentzschool 

- Basisschool St. Joseph 

- Basisschool Joppensz 

- vrienden van het Roomburgerpark; 

- inwoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk door wijkvereniging; 

- inwoners van Roomburg door wijkvereniging; 

- inwoners van Meerburg door wijkvereniging;   

- speeltuinvereniging de Speelschans;  

- korfbalvereniging Sporting Trigon; 

- stadstuinderij Het Zoete Land; 

- de Leidse Sportfederatie. 

 

Op maandag 2 juli 2018 komen de vertegenwoordigers voor de eerste keer samen voor een 

kick-offbijeenkomst. Tot eind 2018 volgen nog verschillende werksessies.  

 

Heeft u suggesties? 

Wij gaan ervan uit dat we met de vertegenwoordigers alle belangen in de wijk behartigen. Heeft 

u aanvullingen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar Iris Candido via I.Candido@leiden.nl. 

Ook voor vragen kunt u contact met haar opnemen. Na afloop van de bijeenkomst van 2 juli 

wordt de definitieve werkgroep bepaald.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Stokkermans 

Senior Projectmanager 
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