Houd het Roomburgerpark

groen!

De gemeente heeft het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg
afgerond en adviseert hockeyclub Roomburg 2 extra kunstgrasvelden
te geven, één in het Roomburgerpark en één op het Trigonterrein. Het
College neemt dit advies over en gaat hiermee in tegen de uitdrukkelijke
wens van wijkbewoners. Een handtekeningenactie voor behoud van groen
in de wijk leverde al meer dan 4.000 steunbetuigingen op.

Waarom het Roomburgerpark groen moet blijven:
Het Roomburgerpark is als een groene plek belangrijk voor vele wijkbewoners van de Burgemeesters- en Professorenwijk.
Het Roomburgerpark is een wijkpark en geen sportpark.
Het gemeentelijk plan voor het Roomburgerpark is vooral gericht
op het uitbreiden van de kunstgrasvelden van de hockeyclub Roomburg, nu al een grootgebruiker van het park.
Hockeyclub Roomburg is een club met leden uit heel Leiden en de
randgemeenten en dus niet noodzakelijk gebonden aan ons wijkpark.
Er zijn goede alternatieven mogelijk voor uitbreiding van hockeyclub
Roomburg, er is sprake van een overschot van sportvelden in Leiden.
Sportstimulering is mooi (sociaal cement en goed voor de volksgezondheid), maar niet met kunstgras en parkeerasfalt ten koste
van groen.
Het Roomburgerpark is nu een mooie evenwichtige mix van natuur,
recreatie en sportbeoefening. Dat moet zo blijven.

Mee eens? Laat je stem horen en kom naar de Raadscommis-

sie O&S op 9 mei 2019 (Stadhuis, aanvang 20:00). Kijk voor meer
informatie op www.roomburgerpark.nl
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