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5000+ handtel<eningen,

Leids referendum komt er
bereikt. Na de laatste telling begin
deze maand waren er sowieso nog
maar 99 formulieren nodig. Op basis van de hoeveelheid post die na de
laatste telling is ontvangen, lijkt het
erop dat de grens inmiddels is gehaald', bevestigt de gemeente.

Loman Leefmans
l.leefmansemedlahuis.nl

Lelden ■ Een referendum in Leiden over het Roomburgerpark
komt er. Het daarvoor gestelde
minimum van 5.000 steunbetuigingen is inmiddels gehaald. De
gemeente houdt een kleine slag
om de arm omdat de laatste digitale formulieren nog op geldigheid gecontroleerd moeten worden. Dat gebeurt in de loop van
maandag.

Het stadsbestuur wil van het rechthoekige park tussen Van Vollenhovenkade en Kanaalweg een wijksportpark maken. Met onder meer
een nieuw kustgrasveld voor hockeyclub Roomburg, maar ook met
meer en beter geordend groen. Veel
buurtbewoners zien dat niet zitten
en na jaren van protest, werd eind

Komt wijksportpark
in Roomburgerpark
er wel of niet?

Tweede Kamer

Referendumaanvragers flyerden eerder op de zaterdagmarkt. FOTO HIELCO KUIPERS

vorig jaar het wapen van een stadspeiling in stelling gebracht.

Daarvoor moesten 5.000 steunbe-

tuigingen bij de gemeente worden
ingeleverd, binnen zes weken. Met
nog een week te gaan, is dat aantal

Het referendum over het park wordt
tegelijk gehouden met de Tweede
Kamerverkiezingen, op woensdag
17 maart. De eerste reacties druppelen ook al binnen. De Leidse sportfederatie LSF bijvoorbeeld is voorstander van het wijksportplan. ,,De
LSF hoopt daarbij dat er op weg naar
het referendum duidelijke en onafhankelijke informatie verstrekt
wordt, zodat iedereen een afgewogen keuze kan maken", aldus voorzitter Paul Goulmy. ,,Anders dan de
tegenstanders wel zeggen, is het
voorstel voor het Roomburgerpark
veel meer dan een plan voor een
'plastic park'. Het voorziet in de be-

hoefte van een grote sportvereniging, van een grote basisschool en
van ongebonden sporters, zonder
dat de biodiversiteit van het park
vergeten wordt."
De opvatting van Bert stemerdink, spreekbuis van de Vrienden
van het Roomburgerpark, staat daar
lijnrecht tegenover. ,,Ik feliciteer de
inwoners van Leiden. Zij hebben nu
de kans een bestuurlijke dwaling te
corrigeren. Groen kan je maar één
keer vernietigen. Deze versteende
stad is niet de plek waar dat moet gebeuren. Leiden zit niet te wachten
op geld verspillende projecten in deze moeilijke tijd."

