Inspraakreactie van de VvE van Vollenhovenplein 1-108
Commissie Onderwijs en Samenleving, 21 maart 2019
Geachte Commissieleden,
Ik ben Theo Uittenhout en namens de Verenigingsraad van VvE van Vollenhovenplein 1-108 vraag ik uw
aandacht, maar ook namens het grootste gedeelte van omwonenden van het Roomburgerpark.
Ik participeer ook in de werkgroep “Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg”.
Ter uw herinnering:
Op 23 april 2015 besprak deze Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de haalbaarheidsstudie van
de toenmalige wethouder de Wit voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. In deze studie zijn toen
6 varianten onderzocht voor het aanleggen van extra hockeyvelden in het Roomburgerpark.
Yvonne van Delft van Groen Links en Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren dienden toen
een motie in waarin de wethouder werd opgeroepen:
1. Uitbreidingsruimte voor de hockeyvereniging te zoeken op bestaande sportaccommodaties in Leiden,
zoals afgesproken in de Sportnota.
2. De hockeyvereniging niet te laten uitbreiden ten koste van openbaar groen in het Roomburgerpark.
Deze motie werd toen gesteund door alle fracties in deze Raadscommissie. Wethouder de Wit
zegde toe de motie te zullen uitvoeren en verwachtte rond de zomer met een voorstel te kunnen
komen.

Nu ervaar ik tijdens het nieuwe haalbaarheidsonderzoek, dat er alleen gekeken wordt naar
uitbreiding voor de hockeyvereniging Roomburg binnen het Roomburgerpark en op het Trigonterrein aan de Cronesteinkade.
Ik kan het grote verschil tussen de motie en mijn ervaringen vanuit de werkgroep niet uitleggen
aan de bewoners van mijn appartementencomplex en alsmede niet aan de meeste omwonenden en
bezoekers van het Roomburgerpark. Vooral gezien de negatieve effecten, bij een uitbreiding in
het park, door toename van parkeerdruk, extra geluidoverlast en overlast van lichtinval en niet
als laatste de aantasting van woon- en wandelgenot.

Ook wordt er niet gekeken naar creatieve oplossingen binnen het bestaande sportareaal in Leiden
voor de hockeyvereniging Roomburg. Daar de hockeyvereniging niet op meerdere locaties dan de
huidigen wenst te trainen en of te spelen.
Voor mij persoonlijk, die al meer dan 55 jaar verbonden is aan de ZVL 1886, nu nog als trainer van de
waterpolojeugd “onbegrijpelijk”.

Onze jeugdleden trainen of spelen, altijd al op verschillende locaties, is het niet in zwembad de Zijl
dan wel de volgende dag in het Vijf Meibad of zelfs in zwembad Poelmeer te Oegstgeest. Daar heeft
niemand binnen mijn vereniging problemen mee.
Een ander punt is:


In het onderzoek toekomstige behoefte van het aantal “Leidenaren” (dus niet alleen
wijkgenoten vanuit de Professoren en Burgemeesterswijk) dat in potentie zou kunnen gaan
hockeyen, wordt aangegeven dat het aantal leden, van de hockeyvereniging Roomburg, zou
kunnen doorgroeien naar bijna 1800 leden in 2025.



Op de eerste plaats ben ik natuurlijk ontzettend blij dat zoveel kinderen vanuit Leiden
gaan sporten. Maar moet dit nu echt op dat “kleine stukje aarde van ons prachtige
Roomburgerpark”?

Natuurlijk gun ik dat de jeugd van de Hockeyvereniging Roomburg kan blijven trainen en spelen in het
Roomburgerpark en daar hun idolen zien spelen, maar dan moeten andere teams af en toe bereid zijn
te trainen en eventueel te spelen op een andere sportaccommodatie in Leiden.

Want de hockeyvereniging Roomburg is daadwerkelijk géén wijkvereniging.
Mijn vraag aan u is: “Geef de hockeyvereniging “Roomburg” de mogelijkheid te groeien,
buiten het Roomburgerpark en zonder aantasting van het Zoete Land aan de
Cronesteinkade, maar binnen of buiten de bestaande sportaccommodaties met minimaal 2
hockeyvelden, gezien hun groeipotentie.”
Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep moest ik regelmatig denken aan een
uitspraak van Stephen Covey:

“Sommige mensen bereiken de hoogste sport van de ladder en ontdekken dan
dat de ladder tegen de verkeerde muur staat”
Bedankt voor uw aandacht.

