1. Wat vindt u goed aan het park?
Welke waarden in het gebied vindt u op dit moment van groot belang en zouden
behouden of versterkt moeten worden
Groen voor de toekomst
Ons groene wijkpark is een oase van rust,
ontspanning en recreatie voor onze
buurt. Het zuivert onze lucht, verbetert
onze waterhuishouding, verkoelt ons in
de hitte, is mooi om naar te kijken, en
huisvest vele planten- dieren- en
vogelsoorten.

2. Wat vindt u ‘waardeloos’ aan het park?
Wat vindt u op dit moment ‘waardeloos’ in dit gebied en vindt u dat aangepakt of
verbeterd moet worden?
Zeecontainer, kunstgras, hekken
De metalen zeecontainer detoneert en is
een bron van nachtelijke onrust. Het
kunstgras van het trapveldje moet
worden vervangen door echt gras (als
ervaren parkvoetballer weet ik dat dit
goed kan). Het sportpark ervaar ik als een
gesloten bolwerk. De beplanting zou wat
gevarieerder kunnen (heemtuin,
fruitbomen).

3. Wat mist u in het park?
Wat mist u op dit moment in het gebied en vindt u dat toegevoegd moet worden?

Respect voor het park
Ik mis respect bij beleidsmakers en bij de
sportclubs voor de waarde die dit stukje
groen heeft voor de wijk. Hoe vaak
moeten wij nog actie voeren om zoiets
vanzelfsprekends als openbaar groen te
behouden? Dit is al zo sinds 2004 en
herhaalt zich keer op keer.

4. Wat houdt sport en bewegen voor u in?
Bewegen voor iedereen
Het park is een locatie waar ik wandel,
jog of langs fiets. Voor anderen is het een
plek om te voetballen, de hond uit te
laten, te bootcampen of yoga te
beoefenen. Iedereen kan er gratis en voor
niets terecht, op elk moment van de dag.

5. Hoe verder met het park?
Geef aan hoe u denkt dat uw wensen passen in het toekomstige wijksportpark.
Zorg goed voor ons ‘Roomburg forest’
 Behoud het groen en versterk waar mogelijk
 Haal de zeecontainer en het kunstgras weg
 Verbind wijkpark en sportpark, maar
vermeng ze niet (zie onze suggesties op
roomburgerpark.nl - Onze visie op het park)

