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Vrienden van het Roomburgerpark
Leiden, 27 juni 2020

Voorwoord
Het Roomburgerpark is ons dierbaar. Een mooi groen wandel- en rustgebied in onze woonwijk, vol
natuur. En dat is een kwetsbaar bezit. Daarom is bij notariële akte van 17 januari 2020 de Stichting
Vrienden van het Roomburgerpark opgericht.
De Stichting heeft zich tot doel gesteld de bijzondere waarden van het Roomburgerpark en haar
omgeving in de Professorenwijk-Oost, te versterken en te behouden, om goed beheer en
onderhoud en een goede inrichting van het park evenals een passend en evenwichtig gebruik van het
park en de directe omgeving, te bevorderen. Ten slotte wil de Stichting het natuurlijke karakter van
het Roomburgerpark in al zijn facetten behouden en verbeteren/versterken.
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.

Algemene informatie over de Stichting en haar bestuur is te vinden op de website
www.roomburgerpark.nl
Bert Stemerdink (voorzitter)
Jet Lenters (secretaris)
Dirk Vooren (penningmeester)

Activiteiten
Het jaar 2020 stond in het teken van de plannen van de gemeente om in het Roomburgerpark ten
behoeve van HC Roomburg een vierde hockeyveld aan te leggen. Op 20 juni 2019 was in dat kader
door de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarin de gemeente werd gevraagd om op
het niveau van coproduceren in samenwerking met onder meer een groep wijkbewoners tot een
inrichtingsvoorstel te komen.
In februari en maart 2020 hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan de desbetreffende
participatiewerkgroep, waarbij de komst van het vierde veld het uitgangspunt was. Zij hebben vanaf
het begin duidelijk gemaakt dat naar hun mening van een coproductie geen sprake was.
In deze periode heeft de Stichting ook advies gevraagd aan een advocaat over de juridische en
bestuurlijke aspecten.
Aan het college van B&W en de gemeenteraad heeft de Stichting verschillende brieven gestuurd om
ons standpunt over de eventuele komst van het vierde veld, het inrichtingsvoorstel en de (nep-)
participatie weer te geven.
Op 27 mei 2020 heeft de gemeente een inrichtingsplan voor het Roomburgerpark gepresenteerd
(Inrichtingsplan Wijksportpark Roomburg). De Stichting heeft daarop met een brief gereageerd.
Op 22 september 2020 heeft de voorzitter van de Stichting ingesproken bij de Commissie Onderwijs
en Sport van de gemeenteraad. Op 15 oktober werd het inrichtingsvoorstel besproken in deze
commissie en op 10 november plenair in de gemeenteraad.
Toen in het najaar bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad de plannen van de gemeente
accordeerde, zag het er slecht uit voor het Roomburgerpark. Daarop heeft de Stichting zich
aangesloten bij een initiatief van huisarts Jeroen Birnie om over de situatie rond het Roomburgerpark
een referendum te houden gelijktijdig met de landelijke verkiezingen van maart 2021. De Stichting en
een groep wijkbewoners hebben zich in december actief ingezet (o.m. brieven in het Leidsch
Dagblad, flyeren van folders, raamposters) om de benodigde 5000 handtekeningen binnen te halen
en dat is gelukt. En we weten allemaal hoe positief dat referendum in 2021 is verlopen.
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