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Onderzoek Wijksportpark Roomburg 
2 juli 2018

Processchema planontwikkeling Wijksportpark Roomburg

Fase Product

Initiatieffase Scenario's, voorkeurscenario en 

Nota van Uitgangspunten

Definitiefase Stedenbouwkundig Plan / 

Beeldkwaliteitplan

Ontwerp Bestemmingsplan 

Ontwerpfase Bouwplanontwikkeling (VO/DO)

Inrichtingsplan (VO/DO)

Voorbereidingsfase Bestek en 

Omgevingsvergunningen

Aanbesteding

Uitvoeringsfase Uitvoering
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Procesvoorstel haalbaarheidsonderzoek

Minimaal een drietal werkgroep bijeenkomsten met 

participatietrede raadplegen: 

� 1e werkgroep: ophalen van ideeën, wensen en kansen

� 2e werkgroep: bespreking scenario’s en criteria

� 3e werkgroep: bespreking weging, voorkeursscenario en Nota 

van Uitgangspunten

� Terugkoppeling aan de wijk 

� De scenario’s, het voorkeursscenario en Nota van 

Uitgangspunten zullen aan het college van B&W worden 

voorgelegd. Vervolgens zal het ter besluitvorming worden 

aangeboden aan de gemeenteraad.

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek leveren 

inzicht op onder andere aspecten als:

� Ruimtelijke inrichting 

� Verkeer en parkeren

� Groen

� Duurzaamheid

� Watercompensatie

� Versterking breedte sport

� Uitbreidingsmogelijkheden hockey

� Kansen / gevolgen voor scholen en kinderopvang

� Financiële haalbaarheid

� Draagvlak

� Te doorlopen ruimtelijke ordening procedures



3

De werkgroep (Hester Tuinhof)

�Raadplegen: 

Gelegenheid geven aan 

belangstellenden om ideeën, 

wensen en meningen naar voren te 

brengen of voorkeuren aan te geven 

die bij de beleidsvorming kunnen 

worden betrokken.

Werkgroep – rollen en taken 

� Gemeente:  

� Faciliteert bijeenkomsten 

� Zorgt voor verslaglegging

� Vertegenwoordigers:  

� Zijn bij alle werkgroep bijeenkomsten aanwezig

� Zorgen voor terugkoppeling met achterban, 

bijvoorbeeld door het plaatsen van verslagen op 

website 
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Praktische informatie werkgroep

� Bijeenkomsten op maandagavond

� Elke 6 weken

� Ongeveer 2 uur per werkgroep

� Locatie: wordt nog bepaald, ergens in de wijk

Samenstelling werkgroep

� Vertegenwoordigers van de organisaties, 

‘vertegenwoordigingen’ in de wijk:

� Compleet overzicht

� Belangen vertegenwoordigd

� 1 persoon per organisatie

� Werkgroep bestaat uit 15 – 20 personen
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Werkgroep samengesteld

� Hebben we alle belangen vertegenwoordigd met de mensen 

die er vanavond zijn? 

� Vervolg: 

� Eerste bijeenkomst wordt in september georganiseerd

� Brief aan bewoners met procesinformatie


