Aan:

Gemeente Leiden
t.a.v. Peter Stokkermans

Beste Peter,
Wij maken na 2 werkgroepbijeenkomsten de balans op en zijn ontevreden.
We hebben in de eerste bijeenkomst geïnventariseerd wat we belangrijk vinden aan het park
en hier is overduidelijk geworden dat voor ons het openbaar groen het belangrijkst is. We
hebben vervolgens diverse suggesties gedaan om de kwaliteit van het park te verbeteren.
We zien daar na de 2e bijeenkomst niets van terug en vragen ons af of onze stem er wel toe
doet.
Wij voelen ons als leden van de werkgroep niet serieus genomen en hebben de indruk dat
ons belang op de 2e plaats staat, na die van de sportclubs. We constateren dat nu in alle
resterende 13 scenario's het openbaar groen in meer of mindere mate achteruitgaat. Dit
vinden wij niet normaal.
Ons gevoel van bevoordeling van de sportclubs wordt nog versterkt door de recente
activiteiten van het "motorblok" en de lauwe reactie van de Gemeente daarop. Zonder gene
lopen de hockeyclub, de tennisclub en Initiatief Nieuw-Roomburg te lobbyen bij pers en
politiek. Zij doen dit zelfs bij wethouder Damen, als College-lid mede-opdrachtgever van dit
haalbaarheidsonderzoek!
We roepen de Gemeente op zich te herbezinnen en ook scenario's mee te nemen die
kunnen rekenen op draagvlak bij de buurtbewoners.
Concreet betekent dit dat de voor ons onbevredigende aanpak in de eerstvolgende
werkgroepbijeenkomst op de agenda worden gezet. In deze bijeenkomst moet de
gemeentelijke projectleiding 1) uitleggen waarom zij niet in staat is scenario's zonder
groenverlies te ontwikkelen en 2) vastleggen dat de ‘groene scenario’s die wij hebben
ingediend, in het haalbaarheidsonderzoek gelijkwaardig aan de andere scenario’s worden
betrokken. Scenario's die in het haalbaarheidsonderzoek worden betrokken willen wij tijdig
vooraf schriftelijk ontvangen (indicatie: minimaal 1 week van te voren).
Indien de uitkomst van de eerstvolgende bijeenkomst ons niet voldoende overtuigt, kunnen
wij niets anders doen dan een negatief advies uitbrengen over elk scenario waarin groen het
onderspit delft, eerst aan onze achterban en vervolgens aan de Raad.
Met vriendelijke groet,
Bert Stemerdink

Vrienden van het Roomburgerpark

Dick de Vos

Bomenbond Rijnland

Jan-Willem van Leenhoff

Milieudefensie Leiden

Siebrand van der Ploeg

Het Zoete Land

Sabien Teulings

Bewoner Meijerskade

Theo Uittenhout

VVE Van Vollenhovenplein 1-108

Jeanette de Bolster

VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan

Elzeline Vrij

VVE Scholtenstraat

Agnes van Lierop

VVE Moddermanstraat 1-83

Edward Pietersz

VVE Asserstraat 50-104

Mark Leenhouts

VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)

