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Stadsbestuur ziet referendum niet als veto

Toch vierde hockeyveld.
·in hetRoomburgerpark?·

LEIDEN - Het College van B&W zoekt
wanhopig steun bij de gemeenteraad om haar belofte voor een vierde
. hockeyveld In het Roomburgerpark
gestalte te doen g~!en: "Jullie wilden
(toch) ook meer ruimte voor hockey
in Roomburg??!!". Het stadsbestuur
ziet de uitslag van het raadgevend

referendum ovet: het Inrichtingsplan wijksportpar.k ook niet als veto.
Dinsdag werden in de raadscommissie verschillende opties besproken.
Staan de onderhoudsplannen van
· het park, verkeer aanpassingen van
de sportfaciliteiten voor ongeorganiseerde sporters bij een afwijzing
daarmee ook op losse schroêven?
door Hans Schuurman

Het College van B&W geeft drie
opties waartussen de raad mag
kiezen:
1. Uitbreiding van de Roomburgse hockeyvelden op sportpark
Boshuizerkade.
2. Uitbreiding van hockey op sportpark Cronesteinkade.
Deze beide opties worden slechts
summier toegelicht en vervolgens
door het stadsbestuur zelf weinig
subtiel de grond ingeboord. Die
ideeën dienen ook· maar bladvulling en om duidelijk te maken dat
er alleen optie 3 bestaat. Dit derde
scenario voorziet in verhuizing
van de Tennis Club Roomburg
naar sportpark Cronesteinkade,
waarvoor Sporting Trigon op haar
beurt, weer plaats moet maken om
elders te korfballen. Dit scenario .
kwam in 2.014 al uitgebreid aan de
orde om vervolgens afgeschoten te
worden.
Sporting Trigon en Stadstuinderij
Het Zoete Land, ook van de Cronesteinkade, ptotesteren per brief
bij het College van B&W dat zij niet
. gehoord zijn over deze optie. Beide
verenigingen lieten het College
van B&W weten gegriefd te zijn
zo door het stadsbestuur genegeerd te worden. Sporting Trigon
en 'Stadstuinderij Het Zoete Land,
twee van de drie gebruikers van
het terrein aan de Cronesteinkade, doen op hun beurt een voorstel
aan het College van B&W met hun

Hockeyclub Room burg wil dolgraag uitbreiden met een vierde veld (Foto: Hans
Schuurman).
'

win-win-idee. Maar met zowel de
hockeyclub als de tennisclub zitten ze niet op één lijn, tenminste
uit hun reactie blijkt dat zij er niet
veel bij te winnen hebben.
Deze derde optie stuit bovendien
op furieus verzet bij de 'Vrienden
van het Roomburgerpark'. "Het
college neemt de uitslag van het
referendum Roomburgerpark niet
serieus en misleid de burgers," De
Vrienden hekelen het stadsbestuur
'dat zij naar hun mening de impact
op de natuur op het park volledig
mitigeert. Volgens 'de Vrienden'
zijn het niet enkele bomen die
verplaatst moeten worden, maar
betreft het de kap van 71 bomen
en een groot aantal heesters va~
houtwal die 65 jaar geleden werd
aangeplant. Zij waarschuwen voor

hoge kosten omdat zowel de tennisclub als de korfbalclub wel eens
een gepeperde verhuiskostenvergoeding kunnen declareren. Misleiding, onrust zaaien, rondstrooien van desinformatie, een aanslag
op de biodiversiteit en met geld
smijten etc. etc ..
Onderdeel van de wijksportparkontwikkeling is dat in het
Roomburgerpark vijf jaar eerder
dan het geplande reguliere onderhoud, groot onderhoud gepleegd
wordt. Verkeersmaatregelen in de
buurt die ook mede ten dienste
staan van een veilige schoolomgeving en ideeën over sportvoorzieningen voor ongeorganiseerd
sporters zouden ook wel eëns op
losse schroeven kunnen komen te
staan.e
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Van plan een huis te kopen, een BV op te
richten, een samenlevingscontract of testament te maken? Profiteer dan nu van onze
aantrekkelijke tarieven: alle standaard akten
tegen het scherpste tarief.

Vraag ernaar bij uw makelaar of uw adviseur.
Of bel ons direct voor overleg en advies.

Loevestein 12
Leiderdorp
T (071) 589 92 01
info@notarissen.tv
www.notarissen.tv

Langskomen kan natuurlijk ook. Makkelijk en
ook nog eens gratis parkeren voor de deur. \
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