Geachte commissieleden,
Wijkpark Roomburg is een belangrijk onderdeel van onze wijk - het park dat een combinatie van groen
en sport herbergt en ruimte biedt aan een veelheid zeer gevarieerde gebruikers. En daardoor ook een
regelmatig terugkerend thema voor de wijkvereniging. Het is een plek met zeer veel belanghebbenden.
De uitkomsten van het participatie traject zoals opgenomen in het concept “Rapportage
Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg” baren ons zorgen.
Waarom zorgen:
De wijkvereniging heeft tijdens het hele traject steeds ingebracht, dat sprake moet zijn van een “level
playing field” waarbij de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord. In de rapportage is geen
enkele paragraaf besteed aan het draagvlak onder bewoners van de wijk, terwijl de raad in haar motie
nadrukkelijk heeft gevraagd daar onderzoek naar te doen.
Verder hebben wij naar voren gebracht dat de hockeyvereniging niet alleen de Professoren-en
Burgemeesterswijk bedient. Dit wordt in de rapportage bevestigd. Daarom hadden in het
haalbaarheidsonderzoek ook locaties buiten de wijk meegenomen moeten worden. Optimale benutting
van alle huidige sportvelden in Leiden is een logische eerste stap in het onderzoek, om aantasting van
schaars groen in Park Roomburg zonder noodzaak te voorkomen. Dit lijkt niet te zijn onderzocht.
Ook hebben wij aangegeven dat bij een herinrichting van Park Roomburg het bestaande evenwicht
tussen groen en sport behouden moet blijven en dat het element “rust” niet veronachtzaamd moet
worden. Dat lijkt niet of in ieder geval onvoldoende te zijn gebeurd.
De onvrede, wellicht boosheid, onder omwonenden zien we in reacties op social media, horen we op
straat en concluderen we uit een door meer dan 4.000 mensen getekende petitie. Oneerlijk,
voorgekookt, toneelstukje, geldverspilling zijn gehoorde oordelen over het participatietraject. Dat
draagt niet bij aan het creëren van draagvlak. Dat draagt ook niet bij aan cohesie in onze wijk.
Daarbij komt dat er sprake is van een stapeling van projecten de komende jaren in een klein deel van
onze wijk, namelijk:
Naast de ontwikkeling van het Roomburgerpark en Cronesteinkade-locatie.
1. De ontwikkeling van woningbouw aan de van Vollenhovekade bij de Lorentzschool
2. De bouw van twee grote gymzalen aan de Oppenheimstraat bij de Josephschool
Ook deze zaken dragen bij aan het ontbreken van draagvlak voor de huidige voorstellen.
De vereniging deelt haar zorgen graag met deze commissie, met twee nadrukkelijke verzoeken:
1) in ieder geval bij de besluitvorming mee te wegen dat er onvoldoende draagvlak van omwonenden
lijkt te zijn
2) vóór definitieve besluitvorming eerst nog beter te onderzoeken of uitbreiding van hockey elders in
Leiden kan, zodat groen in Park Roomburg kan worden gespaard.
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