Jaarverslag 2021 van de Stichting
Vrienden van het Roomburgerpark
Leiden, 27 juni 2022

Voorwoord
De stichting stelt zich ten doel:
a. het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Roomburgerpark en haar
omgeving in de Professorenwijk-Oost, zoals
• het park en omgeving als belangrijk en samenhangend leefgebied voor planten en dieren
met een rijkdom aan soorten;
• het park en omgeving als onlosmakelijke onderdeel van de ecologische structuur en de
hoofdgroenstructuur van de stad Leiden;
• de bijdrage van het groen in het park en omgeving aan de gezondheid van parkbezoekers en
omwonenden;
• de functie van het park en omgeving voor klimaatadaptatie;
• het kunnen ervaren van rust en natuur als contrast met de drukke stad;
• de sociale- en buurtfunctie van het park, alsmede de voor een ieder toegankelijke
recreatieve functie van het park, waarbij geldt dat deze functies en de daarvan verbonden
activiteiten geen overlast veroorzaken voor parkbezoekers of omwonenden en evenmin de
hiervoor genoemde andere waarden van het park aantasten.
b. het bevorderen van een goede inrichting, een goed beheer en goed onderhoud van het park
evenals een passend en evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving.
c. het behouden en verbeteren/versterken van het natuurlijke karakter van het Roomburgerpark in al
zijn facetten.
De Stichting weet zich actief gesteund door een grote groep wijkbewoners, organisaties als
Bomenbond Leiden, Milieudefensie Leiden, een aantal huisartsen, ouderencontact Profburgwijk en
een negental verenigingen van eigenaars. Deze willen we bij deze hartelijk danken voor alle steun in
de afgelopen jaren.
Algemene informatie over de Stichting en haar bestuur is te vinden op de website
www.roomburgerpark.nl
In dit document vindt u een overzicht van de activiteiten in 2021 en een financiële verantwoording.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via roomburgerpark@outlook.com.

Bert Stemerdink (voorzitter)
Jet Lenters (secretaris)
Dirk Vooren (penningmeester)
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Activiteiten 2021
Feest
17 maart 2021 was het zover: het referendum over het Roomburgerpark. Stemt u vóór of tégen het
inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark? Het raadgevend referendum op initiatief van
Jeroen Birnie, dat door de Vrienden actief is gesteund. En misschien nog belangrijker 18 maart: de
positieve uitslag! Om 08.30 uur feest in de groepsapp met adviseurs van de stichting. Opkomst
60,3%; 66,1% van de stemmen was tegen het raadsvoorstel, 28,1% voor, 5,5% was blanco. Een ruime
overwinning, ook in Burgemeester- en Professorenwijk. We hebben het die ochtend gevierd in het
park, met koffie, taart en bloemen.

Wat er aan vooraf ging: hulp van vrijwilligers
In de periode voor het referendum is er wekelijks vergaderd met een kerngroep, posters en factsheet
ontworpen en gedrukt, namen verzameld voor een (adhesie betuigende) advertentie in het Leids
Nieuwsblad, ingezonden brieven in het Leidsch Dagblad, Wob-verzoek, posters geplakt op bill
boards, factsheets in de Leidse brievenbussen gedaan, een waar Referendumlied, op zaterdagen op
plaatsen in de stad gestaan om uitleg te geven.

Dat is gebeurd met de hulp van heel veel vrijwilligers, die we hierbij nogmaals willen bedanken!!
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Uitslag gerespecteerd?
Voor de gemeente en de hockeyclub een bittere pil, dat is goed te begrijpen. De politieke partijen
van de gemeenteraad hebben al meteen laten weten de referendumuitslag te respecteren en dat
ook gedaan tijdens de gemeenteraad van 9 april. Het inrichtingsvoorstel werd ingetrokken.
Op de laatste dag voor het zomerreces van de gemeenteraad is wethouder Dirkse nog met een
nieuw plan gekomen: tennisclub laten verhuizen naar de velden van sportpark Cronesteinkade en
een vierde hockeyveld op de vrij te komen ruimte in het Roomburgerpark, waarbij “het helaas niet
mogelijk is om het Roomburgerpark volledige ongemoeid te laten” en “enkele bomen moeten
worden verplaatst”, aldus de brief van 15 juli 2021. Na ons protest en inspreken in de gemeenteraad
(70 bomen moeten dan worden verwijderd), vele ingezonden brieven in het Leidsch Dagblad en toen
duidelijk werd dat Trigon, kinderopvang ’t Kasteel en het Zoete Land het terrein bij de
Cronesteinkade als vast domein beschouwen en een alternatief presenteerden, is het nieuwe plan
van de wethouder gelukkig afgeschoten in de gemeenteraad van 31 augustus 2021. In haar brief van
26 oktober 2021 heeft het college van B&W de gemeenteraad laten weten de realisatie van haar
ambitie van de uitbreiding van de hockeycapaciteit te staken.

Wat is er nog meer gebeurd?
Onder leiding van Rinny Kooi heeft een aantal Vrienden in het voorjaar van 2021 berenklauw
verwijderd.

Aandacht voor berenklauwactie in Leids Nieuwsblad, lees het artikel via deze link.
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Verder heeft de Stichting zich ingezet om in samenwerking met andere wijk- en belangenorganisaties
te komen tot een gemeenschappelijke zienswijze op de Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1
(Z/20/3247588). Dat heeft geleid tot een manifest van 17 verenigingen en stichtingen d.d. 14 mei
2021, dat aan het College van B&W is gestuurd. Daarin wordt onder meer gepleit voor bescherming
van het openbaar groen in parken, een beschermde status van parken en voor een meetprogramma
voor het monitoren van de voortgang van de toename van biodiversiteit. Lees het manifest en de
begeleidende brief via deze link.

Financiële verantwoording 2021
Jaarrekening 2021 Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
Resultaten

2021

Toelichting 2021

2020

Inkomsten
Donaties €
Subsidies €

9.663,25
5.000,00

Totaal

Referendumcampagne
€

€ 6.713,61
€
-

14.663,25

€ 6.713,61

Uitgaven
Externe communicatie
Juridische & procedurekosten
Bankkosten
Algemene kosten

€
€
€
€

(14.299,12)
(144,72)
(169,28)

Totaal

Referendumcampagne

€

Winst / verlies

€

€ (4.727,93)
€ (1.067,20)
€
(42,88)
€ (500,74)

(14.613,12)

€ (6.338,75)

50,13 Toegevoegd aan eigen vermogen

€

374,86

€

374,86

€

374,86

Balans
Activa
Banksaldo
Paypalsaldo

€
€

31-12-2021
180,88
244,11

Totaal

31-12-2020
€ 374,86
€
€

424,99

Passiva
Eigen vermogen
Totaal

€

424,99

€
€

424,99

374,86
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