Nieuwsflash: College neemt uitslag referendum Roomburgerpark niet
serieus
Beste parkvrienden,
Hierbij een update van de ontwikkelingen rond het park.
Op 31 augustus bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de nieuwste plannen van
het College met het Roomburgerpark. Het College stelt in zijn nieuwste plan voor om toch een
vierde hockeyveld in het Roomburgerpark aan te leggen, maar dan grotendeels op het huidige
terrein van de tennisclub. Het College suggereert in de brief dat de impact van het plan op het park
beperkt is. Er zouden enkele bomen verplaatst moeten worden en het verlies aan groen kan goed
worden gecompenseerd.
Het college heeft de brief op 15 juli, de laatste dag voor het zomerreces, naar de gemeenteraad
gestuurd. De brief wordt behandeld tijdens de eerste vergadering van de raadscommissie na het
reces. Raadsleden moeten technische vragen over het voorstel tijdens het reces indienen. De
Stichting Vrienden van het Roomburgerpark vindt de haast van het college opmerkelijk!
De Stichting heeft de impact van het plan onderzocht en stelt vast dat er in het nieuwe plan 71
bomen moeten worden gekapt en een groot aantal heesters moet verdwijnen. Deze staan in een
oude houtwal die 65 jaar geleden is aangeplant. Ook zijn er duidelijke voortekenen dat de kosten
van het voorstel hoog zullen worden, omdat zowel de tennisclub als de korfbalclub moeten
verhuizen voor de uitbreiding van de hockeyclub. In het referendum van maart over het vorige plan
waren de voorgenomen kap van 67 bomen en de hoge kosten voor veel Leidenaren aanleiding om
tegen te stemmen. Het lijkt er op dat het College niets geleerd heeft van deze uitslag.
De Stichting komt tot de conclusie dat de raad misleid wordt door het College en roept de raad op
het plan direct af te keuren en niet verder te onderzoeken. Letterlijk staat er in haar reactie: “Wij
concluderen dat het college met een nieuw plan komt voor een vierde hockeyveld in het
Roomburgerpark, dat in de wijk onrust zaait, wederom slecht is voor de biodiversiteit en
disproportioneel veel geld kost. Het college verschaft de raad onjuiste informatie, negeert de
duidelijke uitslag van het referendum en wil over zijn graf heen regeren.“

Inspreken
In de commissievergadering van 31 augustus kan worden ingesproken. De Stichting roept
Leidenaren op om hun stem nog een keer te laten horen en in te spreken, met als doel dat het
College de referendumuitslag echt gaat respecteren.
U kunt zich aanmelden voor de inspraak bij de griffie via griffie@leiden.nl. Over inspreken vindt u
meer informatie via deze link.
Schijft u liever een brief dan kan dat ook. Richt uw brief aan de raad en stuur deze naar de griffie via
griffie@leiden.nl. Gebruik in ieder geval de volgende zinsnede: “Wilt u mijn brief betrekken bij de
besluitvorming over het vervolg van de ambities uit het inrichtingsvoorstel Wijksportpark
Roomburgerpark?” Daarmee bereikt u dat uw brief bij de officiële raadsstukken te staan komt. Geef
duidelijk aan of de brief openbaar mag worden gemaakt. Zo ja, verwijder dan wel uw

contactgegevens uit de brief i.v.m. uw privacy (u kunt uw contactgegevens namelijk ook delen met
de griffie in uw begeleidende mail).
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Meer informatie
1. Brief van het College:
https://leiden.notubiz.nl/document/10409748/1/Collegebrief%20'vervolg%20ambities%20u
it%20inrichtingsvoorstel%20wijksportpark%20Roomburgerpark'
2. Reactie van de Stichting:
https://leiden.notubiz.nl/document/10458230/1/O%2011_%20Nieuw%20plan%20Roombur
gerpark%20210822
3. Alle vergaderstukken Raadscommissie O&S 31 augustus
https://leiden.notubiz.nl/vergadering/831359/raadscommissie%20Onderwijs%20en%20Sa
menleving%2031-08-2021

