Inspreken Ouderencontact Profburgwijk,
Wijksportpark Roomburg, 9 mei 2019

Leden van de gemeenteraad,
Er wordt veel gesproken over het Roomburgerpark. Twee dringende wensen botsen: die
van de sporters die de sportvelden, de hockeyvelden in het bijzonder, willen uitbreiden, en
die van veel van de omwonenden die primair het bestaande groen willen beschermen.
Er zijn echter meer belangen. Wat ons betreft zwaarwegende belangen. Voor de korte
termijn, maar vooral ook voor de wat langere termijn!
Het Ouderencontact Profburgwijk, spreekbuis van 340 geregistreerde ouderen in de wijk,
benadrukt al lang het steeds klemmender tekort aan passende woningen voor de snel
groeiende groep ouderen. U in de gemeenteraad onderkent dat belang ook. We denken
terug aan het Finse School debacle, ten tijde van wethouder Laudy.
De hockeyvereniging claimt 2 extra velden nodig te hebben vanwege een sterke groei van
het aantal leden. Die groei is in hoge mate een veronderstelling, een wens. Over de groei
van het aantal ouderen, daarentegen, bestaat geen enkele onduidelijkheid. Dat aantal zal
heel sterk groeien. In het land; in de wijk. Daar zijn we niet op voorbereid. De WMO heeft
er geen antwoord op. Langer thuis blijven wonen is geen antwoord.
Ouderen zullen voor zichzelf moeten zorgen. En voor elkaar. Maar dat gaat niet vanzelf.
Daar zijn passende voorzieningen voor nodig; passende huisvesting in de wijk. Mensen,
en zeker ouderen, pak je niet op om ze elders, ver buiten hun sociale netwerk en hun
bekende omgeving onder te brengen. Zij raken ontworteld. Verhuizing binnen de wijk zal
dus gefaciliteerd moeten worden. Er moet worden gewerkt aan een plek voor ouderen om
naar toe te verhuizen, aan een Knarrenhof of vergelijkbare woonvorm. Dan zal
doorstroming plaats vinden en plek vrij komen voor jonge gezinnen.
Nu er besluiten genomen moeten worden over gebruik van de schaarse grond in de wijk
waar de gemeente zeggingsmacht over heeft kan het niet zo zijn dat zomaar voorbij
gegaan wordt aan dit probleem. Het zou een grote fout zijn nu het Trigon-terrein om te
bouwen tot een groot kunstgras-hockeyveld en daarmee de mogelijkheid van het bouwen
van een Knarrenhof of een andere vorm van groepswoningen voor ouderen voorgoed te
blokkeren.
We brachten een alternatieve oplossing naar voren om ruimte voor althans één extra
hockeyveld in het Roomburgerpark te realiseren zonder het groen te veel aan te tasten.
Laten we zo onze handen vrij houden voor meer toekomstbestendig gebruik van het
Trigon-terrein. Het Zoete land, de BSO, een Ouderencontact-ontmoetingsplek,
kleinschalige sportbeoefening, dat gaat allemaal prima samen. Dat leidt tot een
overtuigende synergie. Een groot hockeyveld daarentegen past daar op geen manier bij.
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