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Roomburg moet 'ergens anders' in Leiden een vierde veld krijgen

Schuiven met sportterreinen
Er komt een uitgebreide
'sportsch u ifoperatie'
door heel Leiden, die onder meer moet leiden tot
een extra kunstgrasveld
voor hockeyclub Roomburg. Dat kondigde
sportwethouder Paul
Dirkse (D66) aan. ,,Maar
vóór de verkiezingen in
maart ligt dat veld er
nog niet."
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Loman Leefmans

■ De wethouder werd tijdens een commissievergadering onder meer door VVD-raadslid Maaike
van Vliet gevraagd hoe het verder
moet met de enige Leidse hockeyclub. Die zou een vierde kunstgrasveld krijgen in het Roomburgerpark, maar de uitslag van een stadsbreed referendum zette een dikke
streep door dat voornemen.
Dirkse blijft het desondanks een
'mooi plan' vinden en hij is het met
Van Vliet eens dat Roomburg 'ergens anders' in Leiden een vierde
veld moet krijgen. ,,Misschien moeten we denken aan een satellietclub", aldus Dirkse.
Diverse raadsleden opperden allerlei locaties, zoals het Crescendoterrein in de wijk Morskwartier bij
de Saffierstraat, de ijsbaan in de Stevenshof of het Trigon-complex aan
de Cronesteinkade. Dirkse kapte de
discussie snel af. ,,Wacht nou even
op de notitie die eraan komt en
waarin allerlei opties worden omschreven," Dat gebeurt direct na de
zomer.
Lelden

Sportpark De Vliet, waar op de voorste velden een schaatscentrum annex zwembad wordt gebouwd en de achterste velden bedrijventerrein worden. ARCHIEFFOTO

De sportwethouder noemde echter wel enkele onderdelen van de
sportschuifoperatie die inmiddels
bekend zijn.
Op vier nog te bepalen plekken

komen veldjes voor ongebonden
sporters zoals skaten en calisthenics. Daarvoor is een miljoen euro
uitgetrokken. Twee velden bij
sportpark De Vliet aan de voorscho-

terweg, waar VTL en Leidsche Boys
vroeger voetbalden, worden getrokken bij de inrichting van een nieuw
bedrijventerrein. Daar staat tegenover dat de steenopsiag aan de

Haagse Schouwweg onderdeel gaat
uitmaken van sportpark De Mors,
voor rugbyclub DIOK. ,,Het wordt
een moeilijke puzzel", voorspelde
Dirkse.

