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nu weer 6 miljoen a.1.11 een hockeyveld dat nier nodig is. maar waar
wel 67 bomen en een helebo 1
andere bijzot1dere naruur voor
moet rdwijnen.
Ik ben maar een gewone r:-dse
iit\\•oonster, maar begrilp ter
·
helemaal niets van
en ik ben boos, dac klo~tMari:i Remmcrs,v:ial, Leiden

, ezers schrijven
Brieven van lezers zijn welkom.
Houdt u er rekening mee dat
de lengte beperkt blijft tot 25o
woorden en dat het een
onderwerp betreft waarover ~e
krant heeft bericht. De redactie
heeft het recht bijdragen te
weigeren of in te korten.
Insturen kan via e-mail
redactie@leidschdagblad.nl
met vermelding van uw
postadres.

Roombtrrgerpark (6)
Het publieke gedeelte v:in _het p;irk
Roomburg wordr gek~rtw::~~n
gunste van de vcrgroo_ng_
rt
faciliteiten voor een el1ta.U'e ~po ,
hoek ey. Her ,•erlies aan publieke
penscerd
ruimte zou ,vorden ~o~t \lal\ de
door onder nteer 'verrvking .
rest van het park met speelv~cljes
en allerlei vormen van groen· Nu
besraat het publieke gedeelte van
het park enerzijds al uit v~le vo_rmen van groen en anderzijds_ u~t
een speeltuin. De compensane !s
op grond daarvan dus een beetJ~
het idee van dubbel is eens zo dik.
Verwerpelijk in dit ge~, gelet_o_p
de teloorgang van publieke faoliteiten.
.
Erger dat de som van de _rueu,ve
delen en het opgelapte kleinere
publieke deel voor de gewone . .
Leidenaar kleiner is dan de h111dige
situatie. Zo moeilijk is het toch .
niet is er sprake van d.iscalcul~ne?
Of ~oeren ,vij bcg:tijpen dat hier
een bijzondere afweging is gemaakt in her voordeel van een
privaat belang. Een draagkrachtige
motivering ontbreekt daarvoor
vooralsnog. Hoe dan ook het is
opvallend, nu toch mag ,vorden
verwacht dat de primaire taak van
de overheid is het behartigen van
het publiek belang. Te hopen valt
dat de gemeenteraad beter kan en
zal rekenen en geen rond € 6 miljoen zal voteren voor de a.ar';1~ van
een hockeyvelclje in en vern1el1ng
van het park Roomburg. Met de
voorgehouden compensatie wordt
niet meer of minder getracht zand
in de ogen te strooien en is gewoon
een dooie mus.

Roomburgerpark
Onlangs heb ik kennis genomen
van het door de gemeente geP.resenteerde 'Inrichtingsplan Wuksportpark Roomburg'. ~ moet u
zeggen dat her plan IIllJ zeer geschokt heeft. Her Roomburgerpark
wordt vernietigd en vervangen
door een sportcomplex, Om de
ramp nog enigszins re_ verhullen
wil de gemeente her rueuwe complex aan de marges vocrzien van
een aantal groenstroken en een
kinderspeeltuintje. De gemeente
probeert zo de illusie overeind te
houden dat zoiets als een 'park'
nog in stand zal kunnen blijven!
Op dit moment is het Roomb~gcrpark nog primair een heerliJk
park vol groen, rust, leegte, vogels.
wandelaars, kinderen en dieren
waarbinnen, o wonder, ook nog op
een alleszins acceptabele wijze
getennist en gehockeyd kan worden. De balans is fenomenaal en
eigenlijk voorbeeldig. Wc kunnen
daar in deze barre tijden een diepe
troost uit putten. Wat mij berreft
zouden investeringen in meer
'biodiversiteit' zelfs overbodig zijn.
'Never change a winning. team'
zeggen wij in de sportkantine. Wie
schetst mijn absolute verbijstering
nu de gemeente dit heerlijke park
om zeep wil helpen om voor veel
geld tegemoet te kunnen komen
aan de particuliere wens Y:Ul de
hockeyvereniging naar een vierde
veld! Maar godallemachtig: het is
toch volkomen duidelijk dar daar
geen plaats voor is? Bij wijze van
uitzondering voel ik hier de noodzaak mij onvervalst Trumpiaa ns
uit re drukken: het is absoluut
SCHANDALIG om een park te
willen vernietigen ren behoeve van
de aanleg van een vierde (!) hockeyveld. Ik vertrouw er volkomen op
dat de Leidse gemeenteraad over
voldoende gezond verstand beschikt om hier een stokje voor te
steken. Zo niet, dan voorzie ik
desastreuze electorale consequenties voor de partijen die voor dit
plan groen (!) licht zullen gevenl
(1k zou niet willen dat ik u niet
tijdig gewaarschuwd heb.)
Patrick van der Kroef, Leiden

Roomburgerpark (2)
Het is nog geen gelopen race. De
raad moet nog instemmen en er
zijn nog steeds burgers die menen
dat de D van democratie en het
Groen van GroenLinks iets zouden
moeten betekenen.
Meneer Lenferink begrijpt nier wat
de aanleiding is voor de broze
relatie van de burgers met de gemeente. Politieke partijen verkwanselen het vertrouwen van de
burgers. Als Leiden moet vergroenen dan niet met kunstgras.
Als participatie niets voorstelt, de
partijen en over heen walsen. ~
is her vertrouwen in deze politici
die Leiden nu besturen geen cent
waard. Burgers worden voor de
mal gehouden met loze beloften.

is

Mr. ir. L. Barendrcgt

Roomburgerpark (7)
De herinrichting van het Roomburgerpark houdt de gemoederen bezig in leiden.
Het is te treurig voor woord en da t
in onze versteende randsra d weI denkende wethouders een parkj e
aantasten met plastic en leugens.
Dank u wel Democraten en Groenbeschermers. Voor mij geen D66 of
GroenI.inks in deze kwestie.
Janine Metal, Leiden

als je consistent wilt zijn, kan het
ris îco ontsraa n dat J. e dingen over

" gaat zien, of erger ter
het boofd
zijde schuift.
Is dat ook hier het geval? In de
richting van de fuik van het extra
veld? Ik ben benieuwd.
Nelly Spanjersberg, Leiden

Roomburgerpark (3) Roomburgerpark (4)

Kunnen de Raadsleden nog eens
goed kijken naar hoe de besluitvorming rond wijksponpark Roomborg is verlopen? Vanuit hun taak
om als volksvcnegenwoordigers
dit proces te controleren en de
inhoudelijke bestanddelen op zijn
werkelijke merites te beoordelen?
Kan het zijn dat er een fuik in deze
besluitvoaning zit? Waar maar een
besluit mogelijk lijkt: uitbreiding
met een hockeyveld?
Hoe komt her dat stoppen ( in casu
met dit hockeyveld pro;cct) niet in
het reperrolre van het College lijkt
te zitten? Nietsdoen kan een prima
beslissing zijn. Het lijkt er echter
op dar voor onze politici nietsdoen
geen optie is.
Van politici accepteren burgers het
V2ak niet dat ze 'draaien'. 'Er is
meer waardering voor de srandVll.5tige die faalt, dan voor degene die
zijn koers telkens bijstelt' zegt
bestuurskundige Paul 't Hart al in
1988. Consistentie scoort beter. En

Het is belangrijk dat bewoners
weten waar wel en waar niet ove.r
gc;sproken mag worden, zegt burgemeester Lcnferink. (LD, s september). Duidelijker kan hij niet
maken hoe het College van B&W,
bestaande uit partijen waar je dat
nier van zou verwachten, tegen
participatie van burgers aankijkt.
Een fietsenstalling bij station Lammenschans: er komt een bewonersbijeenkomst maar het plan kan
nier meer gewijzigd worden. Woorden van GroenLinks-wethouder
North een paar weken geleden.
Lenfcrink noemt als voorbeeld de
discussie rondom het Roomburgerpark, kennelijk als signaal naar
betrokken bewoners dat de hockeyvereniging en haar supporters in
her college her voor het zeggen
hadden en dus nu ook hebben.
Lees de stukken en zie hoe betrokken burgers nis kleuters behandeld
zijn. Ik ben nu wel benieuwd welke afdeling de burgemeester toege-

TACO VAN DER ee

sproken heeft, zoals hij in het
id
interview zegt.
Ad van der Waals, Le en

Roomburgerpark (5)
Waar is de gemeente Lelden én het

Lcldsch Dagblad mee bezig????
Het LO schrijft over dit conceptbesluit van de gemeente alsof her al
een voldongen feit is, terwijl de
raad nog moet besluiten. uren de
raadsleden dit op zich zitten?
De Gemeente Lelden baseert zich
op geen enkel cijfer bij haar bewering dat er in Leiden hockeyvelden
rekorr zijn. Uit onderzoek van de
KNHB blijkt juist het tegenovergestelde:
Een overschot aan velden van 7,7
op zondag en op zaterdag een
overschot van 0,64 .•.••.••• dus geen
rekortt

(Helaas is dit nieuws via een aanvraag van een WOB door een oplettende Leidse burger(cs) bekend
geworden en heeft de gemeente
baar onderzoekswerk niet (goed)
gedaan. (Of, heel negatief gedachc,
wil de gemeente dit onderzoek
liever voor ons achterhouden?)
Ik ben geen tegensrander van de
Singdp;u-kwandeling, maar heeft
de gemeente het geld op haar rug
groeien dat zij zomaar vier miljoen
kan uitgeven aan enkele bruggen
die niet perse nOOdzakeiijk zijn en

Volgens mij kan ik goed regen mijn
verlies, maar de kwestie rond het
Roomburgerpark is naruurlijk
nooit fair play geweest. Van het
begin af aan speelde de hockeyclub
onder één hoedje met de gcmecnre.
Er moesr en zou een vierde veld
komen in het park, ongeachr de
gevolgen voor het park en de
buun. Een Participatieaaject, ttn
cocrcatie, kcukenratelgesprckken
en een enquête. Het mocht wat
kosten om het de buun door de
strot te duwen. En het ergste is: er
is helemaal geen tekort aan h.ockeyveiden in de regial
M. Burger, Leiden

Roomburgerpark (8)
Het voorstel vo0r het ,vijksportpark Roomburg, dat B&W aan de
gcmeenreraad voorlegt, is bedoeld
om her gebrek aan spcclcapacireit
op te lossen, dat He Roomburg
zegt te hebben. Maar HC Roombrug blijkt geen wachtlijst te hebben: noch voor senioren noch voor
junioren. Extta SJ>Ct)capadreit km
worden gevonden door samen te
,verken met de andete hockeyclubs
in de rcgiu, dlc evenmin een ,vachtlijst hebben. Deze Oplossing is
goedkoper dan de zes miljoen die
de gemecnti: r~ voor het
,vijksportpa rlc.
Acht Leidse Wijkverenigingen
hebben inmiddels de samenwerking met de gemeente opgezegd.
Zij verwijten de gemeenre de in-

rocedures tot eenfake te
spntak:~ de gemeente volgt de wctn1~~~rplichte procedure, maar
rel\J~ uleert inhoudelijk en maakt
lfl~~~e burgers monddood.
Ju:t
0 geldt ook voor de proced1ire
• het Roomburgerpatk. De
v:jrectielder dwong de wcr~roep
P kiezen uit twee gemeentelijke
re . die beide ,..,aren voorzien
label •groen' en 'bi~ivers'.
r de kritiek dat deze opoes
vooen en biodiversiteit juist schagro · was geen ruimtel De inspraak
~~~ een inhoudsloos toneelstuk-

::~~r

je!
kund.i
vele betrokken en ter zake
ge
Leidse burgers ~ijn gem~(pul~dl
vervolgaaies zijn onve11n1Jdelijkl
Dirk vooren, Lelden

Roomburgerpark (9)
Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad allang heeft besloten \Yat er
met het Roomburgcrpark gaar '
ebeuren. Onder het mom van
fnspraak w?rd~ inmiddels de
nieuwe inr1chongsplannen gesmeed en op papier gezet. .
De tegenstanders ~ een v1~rde
hockeyveld mogen kiezen 111t een
Jan waarin het hockeyveld reeds Is
!'angelegd! Hoe bedoelen ze kiezen?

De mensen diP aan het Van Vollenhovenplein wonen worden veroordeeld tot herrie, overlast, exn:i .
verkeer, meer ftjnsrof en vcrn1el1ng
van de natuur.
En waarom krijgen ze deze straf? ·
omdat ze het belang inzien van
een park waar mc;nsen tot rust
kunnen komen en kinderen met
eigen ogen kunnen zien wat er
groeit en bloeit.
Leiden, één van de; zeer d.ichtbebouwde gemC'Pnten van Nederland,
heeft de mond vol van vergroe•

Ding.

Volwassen bomen en parken, dus
ook het Roomburgerpark, zijn de
longen van de stad.
J.C. Fieseler, leiden

Excuus
In een artikel over de Vrienden van
de Reveilll-je (4/9) heb ik de verslaggever verteld dat de 3 Octoher
VcrC'Pniging slecht communiceert.
Nu blijkt, nadat ik de Voorzitter
Rik Kamps en bestuurslid Philip de
Witt Wijnen heb gesproken, d.trer
juist bijzonder goed naar de leden
wordt gccqmm11nicecrd.
Dit gebeun door mailtjes van de
Voorz.ïtter die sinds ma3rr regclma•
tig worden verstuurd. Alleen die
mailtjes zijn nooit bij mij binnengekomen en dus was ik niet goed
geinformecm.
Hiervoor mijn oprechte verontschuldigingen aan de Vcrcening.
Ik weer ais geen ander h~vrcl tijd
en energie door het bestuur, commissarissen en vrijwilligers in een
Viering wordt gestoken,
Laren wc er een mooi feest v-an
maken!
Voor nu voor iedereen alvast een
Goed Ontzet gewenst.
Claas Gri.ftloen, Leiden

Zorgen

·

Als inwoner van de gcmeenre Leiden maak Ut mij ernstig zorgen
over onze huidige gemeent:Praad.
!Ccer op keer kon1en zij roet plannen, wa.i.tvan je vooraf kunt inSChatten dat dit eno111,~ problemen
8aat opleveren.
Een recent voorbeeld is de fietsrotonde
bij
de
Herenstraar,
waarbij
0
nze wcthoudc;r l\shley North van
Groen links zijn plannen doordrukte, ondanks vele waarschuwingen dar de fietsproblemen biet mee

