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Vertrekpunt voor de opgave  

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een 
inrichtingsvoorstel op te stellen voor een wijksportpark. De gemeente neemt daarbij de regie en zal 
met een participatietraject tot een inrichtingsvoorstel komen waarbij de belangen van betrokkenen 
zijn gewogen. De ambitieuze opdracht van de gemeenteraad zoals verwoord in het amendement 
vormt hierbij het vertrekpunt. 
 
De aanpak van de opgave 
Bij het haalbaarheidsonderzoek zijn veel aspecten in beeld gebracht. Deze informatie dient als input 
bij de uitwerking om tot een inrichtingsvoorstel te komen. Een onderdeel betreft mogelijke locaties 
voor een extra multifunctioneel hockeyveld. In het gebied waar het inrichtingsvoorstel zich op richt 
en de gestelde kaders overwegende, is er alleen een extra multifunctioneel hockeyveld ter hoogte 
van het trapveldje en speeltuin mogelijk.  
 
Verder biedt het haalbaarheidsonderzoek aanknopingspunten om ongeorganiseerde sport een plek 
te geven in het inrichtingsvoorstel. Dit geldt ook voor de ongestoordheid en de recreatieve functies 
in het huidige park. Tenslotte zijn specifieke locaties binnen het gebied in beeld gebracht die kansen 
bieden om klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologische waarden uit te breiden en te verbeteren.  
 
Met een representatief samengestelde groep van gebruikers van en betrokken partijen bij het 
Roomburgerpark stellen wij in co-productie een inrichtingsvoorstel op. Bureau Sport en Ruimte is 
door gemeente gevraagd om deze fase te begeleiden. 
 
 
Organisatie van het participatieproces 

Het participatieproces is volgens de punten die in de Inspraak en participatieverordening 

 worden benoemd hieronder uitgewerkt. 

 

a. Het onderwerp van participatie.  

Aan de representatief samengestelde groep van gebruikers en betrokken partijen van het 

Roomburgerpark en omgeving zal in het participatieproces worden gevraagd om in samenwerking 

met de gemeente een inrichtingsvoorstel op te stellen voor een wijksportpark in het gebied tussen 

de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg. 

 

b. Het doel en niveau van de participatie 

Het doel van de participatie is het peilen en zo mogelijk het genereren van draagvlak   

in de definitie- en ontwerpfase. Op het participatieniveau raadplegen worden, middels de inzet van 

een e-tool, ideeën, inzichten en wensen opgehaald in de wijk. Dit gebeurt op het participatieniveau 

raadplegen. Tijdens de workshops zal met een representatief samengestelde groep in co-productie 

een inrichtingsvoorstel worden opgesteld. Over het proces en de behaalde eindresultaten zal de wijk 

worden geïnformeerd middels  bewonersbrieven, Stadsnieuws (digitale nieuwsbrief) en de 

gemeentelijke website. 

 

c. De kaders waarbinnen de participatie plaatsvindt.  

Eind september 2017 stelde de gemeenteraad het Contourenplan buitensportaccommodaties vast. 
Het contourenplan is een visiedocument. Het is de eerste stap in het proces van de herontwikkeling 
van buitensportaccommodaties. De gemeente streeft naar multifunctionele, eigentijdse en open 
sportparken. Uitgangspunten daarbij zijn:  

 Sportparken worden intensiever en daarmee efficiënter gebruikt. 
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 Sportparken zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik voor zowel gebonden als 
ongebonden sporten. 

 Sportparken zijn toegankelijk voor mensen uit de wijk (zgn. wijksportparken). 

 Op sportparken staat een multifunctioneel gebouw waarin ook functiemenging mogelijk is. 

 Sportparken worden volgens duurzaamheidsprincipes ingericht. 
 
Op basis van het raadsbesluit over dit visiedocument heeft het college een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd naar mogelijkheden van een wijksportpark waarbij de Leidse Hockey Club Roomburg 
wordt gefaciliteerd in haar uitbreidingsbehoefte. Bij de behandeling van dit haalbaarheidsonderzoek 
heeft de gemeenteraad kaders gesteld en richting gegeven voor een verdere uitwerking om tot een 
inrichtingsvoorstel te komen. Naast de vaststelling van het raadsvoorstel is een amendement en een 
motie aangenomen.  
 
Het amendement roept op om een inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark op te stellen voor het 
gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg. De opgave is om een 
extra multifunctioneel hockeyveld te realiseren. Daarbij gelden de volgende ambitieuze kader 
stellende punten: 

a. Biodiversiteit en ecologische waarden worden aantoonbaar uitgebreid. 
b. Klimaatadaptatie van het gebied wordt aantoonbaar verbeterd. 
c. De mogelijkheid tot ongeorganiseerde sport wordt uitgebreid. 
d. De potentie van de maatschappelijke rol van de sportverenigingen kan uitgebreid worden. 
e. De ongestoordheid/prettige parkbeleving blijft tenminste gelijk, of wordt verbeterd. 
f. De tennisclub en de kwaliteit en grootte van de speeltuin in het gebied blijven gehandhaafd, 

als waardevolle onderdelen binnen de visie van een wijksportpark, en 
g. de recreatieve functies van het bestaande park worden overgenomen in het nieuwe 

wijksportpark, en 
h. de mogelijkheden tot cofinanciering worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, en 
i. financiering vanuit de gemeente wordt niet enkel uit het sportbudget gehaald.  

 
In de motie (zie bijlage M:190039/01), die richtinggevend is, wordt verzocht om te onderzoeken of 
een minimale variant voor het inrichtingsvoorstel mogelijk is waarbij: 

 de kosten voor de inrichting van het park zo beperkt mogelijk worden gehouden; 

 een extra hockeyveld wordt ingepast op het huidige trapveldje; 

 de speeltuin op de huidige plek, in de huidige staat, behouden kan blijven; 

 parkeren wordt verplaatst van de Van Vollenhovenkade naar de Kanaalweg; 

 extra (voetgangers) doorgangen tussen de sportparken van de hockey en de tennis 
en het park gecreëerd worden, zodat het open karakter van het park verbetert. 

 

d. De schaal waarop de participatie betrekking heeft. 

Het inrichtingsvoorstel wordt gerealiseerd in samenwerking met een representatief samengestelde 
groep. De samenstelling vindt plaats door de gemeente. In aanmerking komen georganiseerde 
partijen betrokken bij het Roomburgerpark en bewoners in de directe omgeving (zie kaartje).  
 

e. De deelnemers van de werkgroep.  

Voor de samenstelling van een representatieve groep worden binnen het aangeduide gebied 
bewoners gevraagd om deel te nemen aan dit participatieproces. Verder zullen georganiseerde 
partijen betrokken bij het park en omgeving gevraagd worden deel te nemen aan dit 
participatieproces. De groep zal uit maximaal 15 deelnemers bestaan, 10 bewoners en 5 deelnemers 
van de georganiseerde partijen:    
  

 Leidse Hockey Club Roomburg 
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 Tennisclub Roomburg 

 Lorentzschool 

 Speeltuinvereniging de Speelschans  

 Vrienden van het Roomburgerpark 
 

De gemeenteraad vraagt om co-productie met een representatief samengestelde groep. Het idee is 

dat we die groep samenstellen met mensen uit de buurt – oud en jong en uit verschillende delen van 

de wijk (rondom het Roomburgerpark). Dat zouden we willen doen door in het gebied willekeurig 

mensen uit te nodigen om mee te doen aan de co-productie.  

Op die manier krijgen deze mensen een uitnodiging, ongeacht hun eerdere betrokkenheid bij de 

plannen voor het park. Uiteraard kan het goed zijn dat alleen mensen die het leuk vinden om mee te 

denken, of juist mensen die zich zorgen maken, zich melden om mee te doen. Uiteindelijk zullen van 

de mensen die zich aanmelden 10 personen willekeurig gekozen worden om in de werkgroep zitting 

te nemen. Of de groep dan ook helemaal representatief is, kunnen we niet garanderen. Wel dat de 

kans groter is dat er meer mensen, die normaal gesproken niet meedoen aan een participatietraject 

zich melden.  

 

f. De wijze en het tijdstip waarop inbreng geleverd kan worden . 

We willen in korte tijd veel informatie ophalen. Hiervoor zetten we een mix aan middelen in. De 

opdracht van de gemeenteraad vormt hierbij het vertrekpunt.  

De financiële middelen zijn beperkt. Daarbij komt dat 40% van de Leidenaren heeft aangegeven 

graag digitaal mee te willen werken en denken met de gemeente (bron: stadsenquête). Dit is reden 

om de nieuwe e-participatietool in te zetten als een belangrijk participatiemiddel.   

 

Tevens is voorzien in een rol voor belangengroepen, wijkverenigingen en meer indirect betrokken 

partijen. Zij nemen deel op participatieniveau raadplegen. Hiertoe wordt met deze organisaties een 1 

op 1 interview afgenomen:  

 Basisschool St. Joseph 

 Basisschool Joppensz  

 Kinderopvang ’t Kasteel 

 Bomenbond 

 Vereniging Milieudefensie Leiden 

 Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

 Ouderencontact Professorenwijk 
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Het proces ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:  

 

Augustus –oktober 2019 

 Opstellen leidraad participatie (ambtelijk) 

 Nader onderzoek op locatie (ambtelijk) 

 Documenten en nadere ruimtelijke analyse (ambtelijk) 
 

November – december 2019 

 Voorbereiding en aankondiging start participatie 

 Conceptontwikkeling Wijksportpark 
 

Januari - Februari 2020 

 Een op een gesprekken 

 Ophalen van de ideeën 

 Startbijeenkomst werkgroep  
 

Maart 2020 

 Workshop –werkgroep 

 Workshop – ambtelijke werkgroep 
 

April 2020 
 Vertaling workshop schetsen naar inrichtingsvoorstel  

 Terugkoppeling Inrichtingsvoorstel 
 

Hieronder staan de verschillende stappen verder uitgewerkt:   
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 Voorbereiding en aankondiging start participatie 
Trekker:  Gemeente 

Doelgroepen:  Georganiseerde partijen betrokken bij het Roomburgerpark en 

wijkbewoners 

Participatieniveau:  Informeren 

Planning:   November – december 2019 

Middelen:   Stadsnieuws 

Stadskrant 

Bewonersbrief uitnodiging deelname aan geselecteerde adressen 

Website gemeente 

Resultaat:  Informatie over start traject is bekend. 

Afsluiten fase:  N.v.t. 

 

 Conceptontwikkeling Wijksport (ambtelijk) 
Trekker:  Sport en Ruimte 

Doelgroepen:  Gemeentelijke medewerkers van diverse beleidsterreinen 

Participatieniveau:  Meewerken / Co-produceren 

Planning:   November – december 2019 

Middelen:  Workshop voor ambtelijke verkenning ingrediënten voor een 

Wijksportpark voor een algemene visie op het concept Wijksport. De 

uitkomst wordt door Sport en Ruimte uitgewerkt tot conceptuele 

visie op inhoud.  

Resultaat:  conceptuele visie Wijksportpark 

Afsluiten fase:   Informatie via: 

 Website gemeente 

 E-tool 

 

 Een op een gesprekken 

Trekker:  Sport en Ruimte 

Participatieniveau:  Raadplegen 

Doelgroep:  Direct betrokken partijen, belangengroepen en wijkverenigingen 

Planning:   Januari 2020 

Middelen:  Er worden 1 op 1 gesprekken gevoerd met alle direct betrokken 

partijen, belangengroepen en wijkverenigingen. In deze gesprekken 

wordt nader verkend wat de individuele wensen precies zijn en waar 

eventuele knelpunten zitten. Tevens worden zij uitgenodigd tot 

deelname aan de e-tool. 

Resultaat:   Input voor ontwerp inrichtingsvoorstel  

Afsluiten fase:   Terugkoppeling / informatie via:   

 Email  

 

 Ophalen van de ideeën 

Trekker:  Sport en Ruimte 

Participatieniveau:  Raadplegen 
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Doelgroep:  Direct betrokken partijen, belangengroepen wijkverenigingen en 

   inwoners. 

Planning:   Januari 2020  

 Middelen:   Uitvraag naar wensen en ideeën via  de e-tool en bij basisscholen in 

    de wijk. 

Resultaat:   Input voor ontwerp inrichtingsvoorstel  

Afsluiten fase:   Terugkoppeling / informatie via:   

 E-Tool 

 Stadsnieuws 

 Website gemeente 

 

 Startbijeenkomst werkgroep 

Trekker:  Sport en Ruimte 

Doelgroep:   Werkgroep 

Participatieniveau:  Meewerken / Co-produceren 

Planning:   Februari 2020 

Middelen:  Workshop: Om het gesprek met de omgeving op een ander 

schaalniveau te beginnen wordt de werkgroep uitgenodigd om mee 

te denken wat wijksport en een Wijksportpark nu precies zou kunnen 

zijn en wordt op creatieve wijze nader kennis gemaakt met elkaar. 

Resultaat:  Externe input voor aanscherping concept wijksport en kader voor 

inrichtingsvoorstel . 

Afsluiten fase:   Stand van zaken via:   

 E-Tool 

 Stadsnieuws 

 Website gemeente 

 

 Workshop –werkgroep 

Trekker:  Sport en Ruimte 

Doelgroep:   Werkgroep  

Participatieniveau:  Meewerken / Co-produceren 

Planning:   Maart 2020 

Middelen:  Workshop: Met de werkgroep wordt een workshop gehouden 

waarbij een vertaling wordt gemaakt van wijksport naar een 

inrichtingsplan voor het Roomburgerpark. De deelnemers worden 

uitgedaagd om met de ingrediënten sport, recreatie en natuur een 

inrichtingsvoorstel te maken dat past binnen de visie van wijksport. 

 

Resultaat:  Inrichtingsvoorstel voor Roomburgerpark passend binnen de visie van 

wijksport.  

Afsluiten fase:   Stand van zaken via:   

 E-Tool 

 Stadsnieuws 

 Website gemeente 
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 Workshop – ambtelijke werkgroep 

Trekker:  Sport en Ruimte 

Doelgroep:   Gemeentelijke medewerkers van diverse beleidsterreinen 

Participatieniveau:  Meewerken / Co-produceren 

Planning:   Maart 2020 

Middelen:  Workshop: Op basis van de input van de werkgroep stelt Sport en 

Ruimte een inrichtingsvoorstel met enkele opties op. Het 

inrichtingsvoorstel wordt besproken, aangescherpt en aangepast. 

Resultaat:  Aangescherpt inrichtingsvoorstel voor Roomburgerpark passend 

binnen de visie van wijksport.  

Afsluiten fase:   Stand van zaken intern  

 

 Terugkoppeling Inrichtingsvoorstel 
Trekker:  Sport en Ruimte 

Doelgroep:  Wethouder, werkgroep, direct betrokken partijen, belangengroepen 

en wijkverenigingen en inwoners. 

Participatieniveau:  Raadplegen 

Planning:   April 2020 

Middelen:  Terugleggen inrichtingsvoorstel aan alle betrokkenen.   

Resultaat:   Inrichtingsvoorstel dat gepresenteerd en aangeboden kan worden.  

Afsluiten fase:   Stand van zaken via:   

 E-Tool 

 Stadsnieuws 

 Website gemeente 

 Inloopmogelijkheid in de wijk waarbij een week lang het ontwerp 

met toelichting (filmpje) te zien is. Op bepaalde, vooraf 

gecommuniceerde momenten is er fysiek iemand aanwezig om 

het ontwerp toe te lichten.  

 

 

g. De wijze en het tijdstip waarop burgemeester en wethouders reageren.  

Het inrichtingsvoorstel wordt als eerste aan het college van burgemeester en wethouders 

aangeboden. Vervolgens legt het college haar advies ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. 

De verwachting is dat dit voor de zomer van 2020 kan plaatsvinden. 

 


