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Amper animo voor lnforrnatleronde Vrienden van het Roomburgerpark

Politieke privérondleiding
De stichting Vrienden
van het Roomburgerpark
had wethouder Paul
Dirkse vrijdagmiddag
graag zelf laten zien dat
voor zijn laatste plan om
hockeyclub Room burg
veel meer groen weg
moet dan hij beweert.
Maar het stadsbestuur
sloeg de uitnodiging
voor een rondleiding af.
Er is welgeteld één politicus.

Extra veld

Justin Hendriks

■ Een clubje van tien treedt
aan bij het trapveldje van het park.
Daar lopen wat honden rond, begeleid door hun baasje. ;,Het lijkt inderdaad alsof hier niet zoveel is", zo
r - verwijst Dick de Vos, die namens de
Bomenbond Rijnland aanwezig is
naar het grasveld met twee deeltjes.
,,Niets is minder waar'', zo weerlegt _
hij meteen. ,,Ik hoorde hier zojuist
twee tjiftjafjes zingen. En ik telde 21
· kauwen. Het bruist hier van het leven."
De initiatiefnemers van het referendum zijn er (Jeroen Birnie en
Liesbeth van Loon) en duo-raadslid
Thijs Vos (Sleutelstad). Het college
van burgemeester en wethouders
heeft via een beleidsadviseur laten
weten niet in te willen gaan op de
uitnodiging van Stichting Vrienden Bert Stemerdink en wijkbioloog Rinny E. Kooi bij een van de bomen die wellicht moeten wijken voor het extra hockeyvan het Roomburgerpark.
veld.
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Stokken
Bert Stemerdink van Stichting
Vrienden van het Roomburgerpark
loopt richting het perceel dat hij
met stokken in de grond heeft aangegeven. De groep loopt verder richting de waterkant. Stemerdink laat
op een geprinte kaart precies zien
waar het nieuwe hockeyveld moet
komen. Op de achterkant van de
kaart heeft hij uitgetekend hoeveel

groen daarvoor verloren moet gaan.
"zoals je ziet, zijn dit geen vier bomen. 71 bomen gaan hier verloren",
verzucht hij. Samen met Jeroen Birnie concludeert hij dat er zo'n 1.200
vierkante meter groen verdwijnt.'
De Leidse politiek gooide vorige
week de handdoek in de ring. Na het
referendum vinden de politieke partijen dat de volgende gemeenteraad
het maar moet regelen. Maar het al-

Hockeyclu.b Roomburg heeft
· · een chronisch tekort aan
ruimte en vraagt al sinds begin
deze eeuw om een extra veld.
Er kwamen opties op andere
plekken in de stad voorbij, maar
de club wil het graag op het
bestaande sportpark aan de
Van Vollenhovekade. Het
huidige stadsbestuur werkte
daaraan mee, maar rekende
buiten het forse verzet dat in
de wijk ontstond. Het leidde tot
een referendum waarin het
plan eerder dit jaar naar de
vuilnisbak werd verwezen.
Sportwethouder Paul Dirkse gaf
het niet op en opperde tot
verbijstering van de
referendumwinnaars
vervolgens een soort
ruilverkaveling van sportclubs
om Roomburg alsnog van
dienst te kunnen zijn. Daarvoor
zouden in het Roomburgerpark
volgens hem maar een boom of
vier hoeven sneuvelen.

tegen de opoffering van het groen.
Ten tweede tegen het belastinggeld
dat met dit plan gemoeid gaat. Dat
de stem van de burger wordt genegeerd is een schoolvoorbeeld van
wat er mis gaat wat betreft burgerparticipatie."
Dat de plannen voor het Roomternatieve plan is daarmee nog niet · kwestie. Maar het is zo eenvoudig burgerpark zullen worden behanvan tafel. Petitiestarter Birnie vindt om jezelf goed te informeren en deld in de volgende raadsperiode,
dat daarmee uitkomst van het refe- juist dat is wat hier mis gaat. Er is · betekent ook dat de kwestie een berendum van eerder dit jaar gene- veel langer over deze zaak verga- langrijke rol zal spelen in het partijgeerd wordt: ,,Het is gewoon on- derd, dan dat deze rondleiding in programma van Partij Sleutelstad:
voorstelbaar."
het geheel heeft geduurd. Je mag ,,In ons partijprogramma staat onStemerdink baalt dat duo-raads- raadsleden niet achterlaten met het der meer dat we de parken Croneslid Thijs Vos het enige politieke ge- beeld dat het hier maar-ornvler bo- teyn en het Roomburgerpark een
zicht is dat op de rondleiding is af- men gaat."
monumentale status willen laten
gekomen. "Er is zoveel gesproken
"Leiden heeft gestemd tegen dit toewijzen, om dit soort plannen in
en zoveel gediscussieerd over deze plan", vertelt Thijs Vos. "Ten eerste de toekomst te voorkomen."

