Inspraakreactie van de Vrienden van het Roomburgerpark
Commissie Onderwijs en Samenleving, 21 maart 2019
Geachte Commissieleden,
Namens de Vrienden van het Roomburgerpark vraag ik uw aandacht. Het afgelopen half jaar heb ik
deelgenomen aan het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Dit onderzoek is gestart
n.a.v. de motie die u in 2017 aannam. Ik wil mijn ervaringen met u delen en vraag u een interventie
te doen in dit onderzoek.

Wat vroeg u in de motie?
U vroeg in uw motie de haalbaarheid te onderzoeken van een wijksportpark in de Professoren- en
Burgemeesterswijk met uitbreidingsmogelijkheden voor de hockeyclub. U stelde als
randvoorwaarden:




Het groen moet op een minimaal gelijk niveau blijven
Er moet draagvlak zijn in de wijk
Verkeerscirculatie en parkeerdruk moeten acceptabel zijn

Wat gaat u krijgen?
Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan het definitieve rapport. Zoveel is wel
duidelijk dat er 3 scenario’s komen. Voor elk van die scenario’s geldt in ieder geval:








Het bevat 2 extra hockeyvelden in de wijk, 1 in het Roomburgerpark en 1 in het Trigonpark
Het groen in de wijk zal worden aangetast
o in het Roomburgerpark verdwijnt 6.300 m2 groen voor een extra veld en een
parkeerplaats (18 % van de huidige oppervlakte van groen)
o In het Trigonpark verdwijnt 1.900 m2 groen door aanleg van een groter veld
o Tezamen verdwijnt 8.200 m2 groen. Om u een idee te geven: dit is evenveel als de
oppervlakte van 41 tiny forests
o Stadstuinderij het Zoete Land wordt in zijn voortbestaan bedreigd.
Het heeft geen enkel draagvlak heeft in de wijk. Dit werd pijnlijk duidelijk in de 3e
bijeenkomst van de participatiewerkgroep. Dit blijkt ook uit het feit dat we met onze online
petitie voor behoud van groen in de wijk binnen 2 dagen meer dan 1.100 handtekeningen
ophaalden. Bij doorzetten van dit plan is de Gemeente verzekerd van massaal verzet en
ellenlange bezwaarprocedures.
Het zal leiden tot meer parkeerdruk, alsmede geluidsoverlast en overlast van lichtinval
Het is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening ondeugdelijk.
o Belangen van bewoners en sport zijn niet evenwichtig gewogen. De belangen van de
hockeyclub staan voorop. Wij ervaarden de participatieaanpak als een toneelstuk
van de Gemeente waarin wij tot figuranten waren gedegradeerd.
o Een integrale gebiedsvisie ontbreekt. Effecten van bouwplannen bij de Lorentzschool
en de Josephschool zijn niet meegenomen maar zullen in hun uitwerking wel een
stapelend effect hebben. Zelfs de stedenbouwkundige in het ambtelijke projectteam
had hier moeite mee.

Is dit nodig? Wij denken van niet!
Laten het meest groene college ooit en de meest groene raad ooit, die de leefbaarheid in de stad
willen verbeteren met stadstuinen en tiny forests, dit gebeuren? Wij hopen van niet!

Wat vragen wij van u
1.
2.
3.
4.
5.

Vervolg het onderzoek als een ruimtelijke ordeningsproject, niet als een sportproject
Behandel alle gebiedskwesties in 1 keer (hockey, Lorentzschool, Josephschool)
Laat een milieu-effect-rapportage (MER) uitvoeren i.v.m. geluidsoverlast en lichtoverlast
Weeg de bewonersbelangen mee, niet alleen de sportbelangen
Onderzoek alternatieven met draagvlak in de wijk

Alternatieven met draagvlak in de wijk
Uitgangspunt: de hockeyclub breidt uit binnen het bestaande sportareaal (conform de Visienota
Verleiden tot Bewegen uit 2012). Hierbij bestaat een relatie met het programma Voetbal Vitaal.
Alternatief 1 Scenario Wijkvereniging (dependance-scenario): de hockeyclub krijgt een
dependance met 2 velden aan de Vliet of aan de Boshuizerkade
Alternatief 2 Scenario Gemeente 2015: de hockeyclub breidt uit op het terrein van de tennisclub,
de tennisclub verhuist binnen het bestaande sportareaal
Alternatief 3 Scenario Bomenbond: een prikkelend alternatief dat bewegen in het groen centraal
stelt; het groene wijksportpark voor de ongeorganiseerde sporter.

Meer informatie
Vindt u op onze website www.roomburgerpark.nl
U vindt hier:





Het complete dossier van het haalbaarheidsonderzoek, inclusief de conceptplannen
Meer informatie over onze alternatieven
83 reacties uit de wijk waarom wijkbewoners het park groen willen houden en toegankelijk
voor iedereen
Een link naar onze online petitie voor behoud van groen in de wijk:
https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

