Kort verslag op hoofdlijnen van het overleg van 25 april 2018

Aanwezig: Dirk Vooren (VvE Moddermanstraat, maar op eigen titel aanwezig)
Rahadi Karni (VvE van Vollenhovenplein)
Theo Uittenhout (VvE van Vollenhovenplein)
Freek Tanis (Nieuw Roomburg)
Bas Pietersen (Nieuw Roomburg)
Klaas Jan Doeven (Nieuw Roomburg)
Fia van Haasteren (Hazewinkelstraat)
Jaap Kuiper (Hazewinkelstraat)
Marry Kuiper Hazewinkelstraat)
Roelof Hol (Hockey)
John Doove (TC Roomburg)
Gerda Oomkes (’t Kasteel)
Jan de Bruijne (Ouderencontact)
Hans Turenhout (Wijkvereniging)
Regine Scholten (Wijkvereniging)
John van Bezouw (Lorentzschool) had zich ook aangemeld, maar bleek verhinderd.

1. Regine maakt een rondje langs de aanwezigen en vraagt hen in te gaan op de visie op
het park: hoe zie je het park? Wat wil je ermee? Hoe stel je je de veranderingen
voor?
2. Jan de Bruijne (ouderencontact) wil het welzijn van de ouderen in de wijk
verbeteren. Hij ziet een groot ouderencomplex op het Trigonterrein verschijnen en
wil het groen handhaven. Hij is voor behoud van het park met de mogelijkheid om te
onderzoeken of een 4e veld kan worden aangelegd.
3. Theo Uittenhout (Van Vollenhovenplein) is voor behoud van het huidige park. Hij
staat open voor verandering maar niet ten koste van het groen. Hij is tegen
uitbreiding met een 4e veld. Er moet gekeken worden naar alternatieven zoals velden
op afstand.
4. Freek Tanis (Nieuw Roomburg) heeft het initiatief genomen voor Nieuw
Roomburgpark. Hij gelooft in diversiteit.
5. Roelof Hol (HC Roomburg) merkt op dat de HC meer is dan een sportclub. De club is
uniek met een multifunctioneel clubhuis in NL. Het vervult ook de rol van een
buurthuis. De club zit dicht op scholen die er ook gebruik van maken (1400 leden
waarvan 800 jeugd). Verplaatsing naar de Vliet is niet gewenst met het oog op de
jeugd en de verbinding met de scholen. 90% van de aanvragen voor het lidmaatschap
wordt afgewezen en om die reden is een 4e veld nodig. Er is nu een kans om met alle
betrokkenen te komen tot een kwaliteitsverbetering, niet alleen voor de HC. De club
heeft een wijkgebonden en maatschappelijke functie en faciliteert het LUMC in het
kader van beweging voor ouderen.
6. Gerda Oomkes (het Kasteel) duidt het belang voor het Kasteel: opvang van circa 40
kinderen in de ruimten van de HC. Als de HC weggaat, is ook de buitenschoolse

opvang weg. Zij wil niet naar de Vliet. Zij ziet bij voorkeur een 4e veld op het
Trigonterrein of ingepast aan de Van Vollenhovenkade.
7. John Doove (TC Roomburg) merkt op dat de club de grens heeft bereikt en dat
dringend behoefte is aan uitbreiding (1100 leden). Het is een wijkgebonden
vereniging en hij wil graag een multifunctioneel park.
8. Jaap Kuiper merkt namens de bewoners van de Hazewinkelstraat op dat zij niet
onwelwillend staan tegen verandering maar er moet aandacht zijn voor groen en
parkeren. In zijn ogen hebben de plas en het grasveld geen functie en die zouden
opgeofferd kunnen worden voor de uitbreiding. Hij vindt dat ook de vrijgekomen
bouwkavel gebruikt zou kunnen worden voor de uitbreiding. Hij ziet graag dat de
wijkvereniging een actieve rol speelt bij dit proces.
9. Een ieder vindt het spijtig dat niet alle VVE’s en de Vrienden van het Park Roomburg
aanwezig zijn. Het bestuur zal zich inspannen hen te betrekken bij het volgende
overleg op 23 mei 2018 om 20.00 uur in de Vredeskerk. Een volgend overleg heeft
alleen zin als de voorliggende artist impression omgezet wordt in een reëel
schetsplan. Daarvoor is ook input nodig van de Vrienden en de VVE’s. John Doove is
bereid een concreet plan aan te leveren dat rekening houdt met de wensen van de
Vrienden en de VvE’s zodra die wensen voorliggen.

