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Vertrekpunt voor de participatie
De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar de
mogelijkheid van een open wijksportpark waarbij de uitbreidingsbehoefte van de hockey wordt
gefaciliteerd . De gemeente neemt daarbij de regie en zal middels participatie tot dit onderzoek
komen waarbij de belangen van betrokkenen zijn gewogen.
Organisatie van het participatieproces
Het participatieproces is volgens de punten die in de nota Publieksparticipatie worden benoemd
hieronder uitgewerkt
a. Het onderwerp van participatie.
Aan de belanghebbende in het participatieproces wordt gevraagd om met de gemeente mee te
denken over scenario’s voor mogelijke uitwerkingen om tot een wijksportpark, dat recht doet aan de
ambities die de stad heeft. Het participatieproces richt zich in deze fase dus op het proces om te
komen tot scenario’s en een nota van uitgangspunten.
b. Het doel
Het doel van de participatie is draagvlak genereren bij belanghebbenden door ze te betrekken bij het
onderzoek naar de mogelijkheden om tot een wijksportpark waarbij de uitbreidingsbehoefte van de
hockey wordt gefaciliteerd.
c. Het niveau van de participatie.
In deze fase, om middels onderzoek van ideevorming tot uitgangspunten te komen, wordt het
participatieniveau raadplegen gekozen. (ideeën, wensen en meningen naar voren te brengen). Deze
trede past het beste bij de deze fase waarin belangen nog zeer divers zijn.
d. De kaders waarbinnen de participatie plaatsvindt.
Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het Contourenplan buitensportaccommodaties
vastgesteld waarin is uitgesproken om tot wijksportcentra te komen. Daarbij is het college per motie
verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot herinrichting van het Roomburgpark e.o.
ten behoeve van uitbreiding hockey. Roomburgpark is daarmee de eerste locatie die wordt onderzocht
op haalbaarheid om tot een wijksportcentrum te komen.
In dit traject onderzoeken wij de haalbaarheid van een open wijksportpark op de volgende onderdelen:
 de ruimtelijke inpasbaarheid
 de maatschappelijke kansen en consequenties voor de scholen en kinderopvang;
 de gevolgen voor verkeersontsluiting en parkeerdruk
 de financiële haalbaarheid op hoofdlijnen
Zie voor verdere uitwerking het Plan van aanpak Wijksportpark Roomburg
e. De schaal waarop de participatie betrekking heeft.
Het participatieproces heeft betrekking op het gebied rondom het Roomburgerpark.
f. De deelnemers.
Er zijn veel belanghebbenden die willen participeren bij het haalbaarheidsonderzoek naar een open
wijksportpark Roomburg. Om het traject beheersbaar te houden werken wij daarom zoveel mogelijk
met vertegenwoordigers. Zonder uitputtend te zijn gaat het om vertegenwoordigers van:





hockeyvereniging Roomburg
tennisclub Roomburg
de Bomenbond
Vereniging Milieudefensie Leiden
2























kinderopvang ’t Kasteel
de Lorentzschool
Basisschool St. Joseph
Basisschool Joppensz
vrienden van het Roomburgerpark
wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk
VvE van Vollenhovenplein
VvE Vridemo
VvE Asserstraat 15-104
Zoeterwoudsesingel
VvE Moddermanstraat
VvE Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Burggravenlaan
Hazewinkelstraat
Meijerskade
Ouderencontact Professorenwijk
VvE Scholtenstraat
wijkvereniging Roomburg
speeltuinvereniging de Speelschans
korfbalvereniging Sporting Trigon
Stichting Leiden Oogst, Stadstuinderij het Zoete Land
de Leidse Sportfederatie

g. De wijze en het tijdstip waarop de deelnemers hun inbreng kunnen leveren.
De werkgroep zal na de startbijeenkomst circa een drietal keer samenkomen. Indien er extra
bijeenkomsten nodig zijn zullen die worden georganiseerd
Voor de invulling van de eerste drie bijeenkomsten stellen wij het volgende voor. Bij de eerste
werkgroep bijeenkomst zullen vooral ruimtelijke ideeën geïnventariseerd worden. De gemeente zal
deze mee terug nemen om de verschillende scenario’s hieruit op te maken. Bij tweede bijeenkomst
zullen deze worden besproken voor verdere aanscherping en uitwerking. De gemeente neemt deze
input mee terug, werkt het verder uit en komt voor de derde bijeenkomst met een weging van de
scenario’s. Om tot een goede weging te komen kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van een
adviesbureau die op basis van kengetallen ook een financiële doorkijk geeft. Bij de laatste
bijeenkomst zal ook een voorkeursscenario worden uitgesproken.
h. De wijze en het tijdstip waarop burgemeester en wethouders reageren.
Het onderzoeksresultaat in de vorm van scenario’s en uitgangspunten zullen als eerste aan het
college van burgemeester en wethouders worden aangeboden. Vervolgens zal het college haar
advies ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.
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