Geachte commissieleden,
Ik spreek hier in namens de Vrienden van het Roomburgerpark. Allereerst complimenten
voor dit beleidsstuk dat beoogt sport en gezondheid bij de Leidse bevolking te bevorderen.
Normaal zouden wij ons beperken tot een schriftelijke felicitatie en gelukwens. We spreken
echter in omdat de gemeente in dit beleidsstuk diverse uitspraken doet hoe zij vorm denkt te
geven aan Wijksportpark Roomburg die strijdig zijn met kaders die de gemeenteraad heeft
meegegeven in haar amendement van 20 juni (RV 19.0039). Hierin worden aan de inrichting
van het wijksportpark strenge voorwaarden gesteld.
Het begint op pagina 33. Hier stelt de gemeente dat de hockeyclub behoefte heeft aan 2
extra velden. Vervolgens zegt de gemeente: “Hier gaan we voor zorgen”. Hoe is dit
mogelijk? In het amendement wordt toch gesproken over de aanleg van één extra
multifunctioneel hockeyveld? Niet over twee extra hockeyvelden?
Vervolgens wordt er op pagina 34 en 35 gespeculeerd dat er watervelden moeten komen
(uitsluitend voor hockey) of zandvelden (voor multifunctioneel gebruik). Multifunctioneel
gebruik is toch in het amendement het uitgangspunt voor het extra hockeyveld?
Als klap op de vuurpijl oppert de gemeente de mogelijkheid om een blaashal voor indoor
hockey op deze locatie te plaatsen. Is deze maatregel soms bedoeld om te biodiversiteit en
ecologische waarden te verbeteren? (ook een eis uit het amendement)
Op pagina 36 gaat het verder: de gemeente schrijft dat er een haalbaarheidsonderzoek
gaande is naar Wijksportpark Roomburg waarin onderzocht wordt of de hockeyclub hier kan
uitbreiden. Wat we niet lezen is het volgende:
 Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en behandeld door de gemeenteraad op 20
juni
 De aanbevelingen uit het onderzoek zijn niet overgenomen door de gemeenteraad
 De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen waarin een hele reeks
strenge voorwaarden wordt gesteld aan het Wijksportpark Roomburgerpark. Hierbij
staat nog niet op voorhand vast of het wijksportpark 3 of 4 hockeyvelden zal
huisvesten
Van dit alles is geen woord te lezen in het voor u liggende beleidskader.
Storend vinden wij hoe de gemeente omgaat met valide bezwaren van 94 insprekers tegen
uitbreiding van de hockeyclub op haar huidige locatie. De gemeente verklaart, zonder
onderbouwing, dat dit buiten de reikwijdte van het beleidskader valt, terwijl zij toch echt zelf
in het beleidskader het voornemen heeft opgeschreven om de hockeyclub hier te laten
uitbreiden. De gemeente heeft de reacties doorgestuurd naar de ambtelijke projectgroep die
het haalbaarheidsonderzoek uitvoerde en naar de raadscommissie. Indieners hebben nooit
een inhoudelijke reactie ontvangen. De inhoud van de 94 reacties is überhaupt niet bekend
gemaakt. Wij vinden dat de gemeente die inhoud wèl bekend moet maken. De gemeente
heeft dat waarschijnlijk niet gedaan met het strategische doel om het protest tegen de
plannen van de gemeente klein te houden. Dat draagt niet bij aan het vertrouwen in de
politiek.

Wij zijn van mening dat de teksten die nu in het beleidskader staan over mogelijke
uitbreiding van de hockeyclub en over wijksportpark Roomburg niet beschouwd kunnen
worden als kader stellend en geschrapt zouden moeten worden. Het enige beleidskader dat
nog overeind staat is amendement RV 19.0039 Richtinggevende keuze wijksportpark
Roomburg.
Ik wil afsluitend nog een persoonlijk woord richten tot u allen. U bent door de inwoners van
leiden gekozen in deze raad. U heeft invloed en daarmee ook verantwoordelijkheid. Kijk
goed naar de feiten en volg uw hart. Houd het Roomburgerpark groen en toegankelijk voor
iedereen!
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