Startnotitie participatie haalbaarheidsonderzoeken
locaties t.b.v. uitbreiding hockey
Deze notitie beschrijft hoe belanghebbenden worden betrokken bij het onderzoek naar de
mogelijkheden tot herinrichting van het Roomburgpark en omgeving en het onderzoek naar de
verhuizing naar sportpark De Vliet.

Roomburgpark e.o.

1. Waar gaat het precies om?

We (de gemeente) onderzoeken de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburg.
Uitgangspunt daarbij is de uitbreiding van hockeyvelden. 1 Dit vraagt om een andere inrichting van het
gebied. We onderzoeken de mogelijkheden tot herinrichting van het Roomburgpark en omgeving.
De gemeenteraad wil medio 2018 een voorstel bespreken over het verder uitwerken van het
Roomburgpark-scenario richting kaderbesluit. Dat betekent dat we ruim vier maanden hebben om met
een plan voor gebiedsontwikkeling te komen waarbij de belangen van betrokkenen zijn gewogen.

2. Doel van de participatie

Doel van de participatie is het verkrijgen van draagvlak bij stakeholders en het bij elkaar brengen van
de verschillende belangen.
Er zijn veel belanghebbenden die willen participeren bij het haalbaarheidsonderzoek naar een open
wijksportpark Roomburg. Wij zijn daar een voorstander van, omdat een plan dat in dialoog met de
belanghebbenden tot stand is gekomen naar zich laat aanzien op meer draagvlak kan rekenen.

3. De kaders

We onderzoeken de haalbaarheid van een open wijksportpark op de volgende onderdelen:
 de financiële haalbaarheid op hoofdlijnen in combinatie met mogelijkheden tot cofinanciering;
 de mogelijkheid het groen in de wijk op minstens gelijkwaardig niveau te houden;
 het draagvlak in de wijk;
 de maatschappelijke consequenties voor de scholen en kinderopvang;
 de gevolgen voor verkeersontsluiting en parkeerdruk.
De motie spreekt zich niet uit over het exacte aantal velden dat in de Professoren –en
Burgemeesterswijk moet worden gerealiseerd. Het gaat om ‘draagvlak voor groei van een sport op
een geschikte locatie’.
In het Contourenplan buitensportaccommodaties wordt gesproken van 5 hockeyvelden op sportpark
De Vliet. Dit is ruimtelijk inpasbaar. Onderzocht moet worden of vijf velden ook haalbaar zijn gelet op
water- en groencompensatie (in relatie tot bouw van een combibad en een ijshal).
Om een goede afweging te kunnen maken tussen beide locaties (sportpark De Vliet en Roomburgpark
e.o.) is het van belang dat voor beide locaties gelijke uitgangspunten worden gehanteerd. We
onderzoeken daarom ook scenario’s onderzoeken waarin 4 en 4,5 hockeyvelden worden gerealiseerd.

4. Het gebied

Het onderzoek betreft de Professoren- en Burgemeesterswijk, zie volgend kaartbeeld.
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In het contourenplan zijn we uitgegaan van de realisatie van vijf hockeyvelden op sportpark De Vliet. Recentelijk is gebleken
dat het niet mogelijk is om daar vijf hockeyvelden aan te leggen. Om de raad in staat te stellen een goede afweging
(vergelijking) te maken tussen beide locaties is het nodig om meerdere scenario’s uit te werken (aanleg van 4, 4,5 en 5 velden
in Roomburgpark en omgeving).

5. Wie zijn de belanghebbenden?

Er zijn veel belanghebbenden die willen participeren bij het haalbaarheidsonderzoek van een open
wijksportpark Roomburg. Zonder uitputtend te zijn gaat het om
 de huidige gebruikers van sportpark Roomburg:
o hockeyvereniging Roomburg
o tennisclub Roomburg.
o kinderopvang ’t Kasteel
o nabij gelegen scholen
 de gebruikers van het groenpark Roomburg:
o direct omwonenden
o inwoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk
o speeltuinvereniging de Speelschans.
 de gebruikers van sportpark Zoeterwoudsesingel
o korfbalvereniging Sporting Trigon

o
o

kinderopvang ’t Kasteel
stadstuinderij Het Zoete Land.

6. Hoe kunnen de belanghebbenden participeren

De manier waarop deze belanghebbenden kunnen participeren varieert van informeren en raadplegen
tot adviseren en coproduceren.
Informeren
We informeren de bewoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk over de ontwikkelingen. Dat
doen we via nieuwsbrieven die we breed verspreiden.
Raadplegen
We organiseren een of meerdere inloopmomenten / werksessies waarin we de belanghebbenden
informeren over voortgang en inhoud en de voorlopige ontwerpen presenteren. Alle
belanghebbenden kunnen hierbij hun inbreng delen. Die nemen we mee terug naar de werkgroep
voor de verdere uitwerking van de scenario’s.
Adviseren en coproduceren
Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburg stellen we een
werkgroep van vertegenwoordigers van belanghebbenden in. De werkgroep bestaat naast de
projectleider uit:
 nemers van het initiatief dat heeft geleid tot de motie (vertegenwoordigers van de gebruikers
van het sportpark Roomburg)
 vertegenwoordigers van LHC Roomburg
 omwonenden van het Roomburgpark / Vrienden van het Roomburgpark (vertegenwoordigers
van de gebruikers van het groenpark Roomburg)
 iemand namens de wijkvereniging
 daar waar het onderzoek zich toespitst op sportpark Zoeterwoudsesingel worden ook
vertegenwoordigers van Sporting Trigon en Het Zoete Land betrokken. Met hen gaan we in
gesprek over kansen en (on)mogelijkheden van de gevolgen van evt. komst van hockey naar
sportpark Zoeterwoudsesingel.
Hiermee denken we een evenredige vertegenwoordiging van de belangen te vatten. Bovendien sluit
deze inrichting van de werkgroep aan bij de motie om met ‘vertegenwoordigers van sportclubs,
kinderopvang, bewoners van de wijk, bezoekers van het park en scholen’ gezamenlijk de haalbaarheid
te onderzoeken.
Met deze werkgroep maken we verschillende voorlopige ontwerpen en we maken afspraken over de
manier waarop de tussentijdse resultaten worden teruggekoppeld aan hun ‘achterbannen’. Dit moet
leiden tot een definitief ontwerp.

7. Formele inspraak en besluitvorming

De gemeente neemt medio 2018 een besluit over welk van de twee locatie-scenario’s verder wordt
uitgewerkt richting kaderbesluit. Voordat het college deze twee scenario’s aan de gemeenteraad
voorlegt, bestaat de mogelijkheid op formele inspraak. In deze periode zullen wij ook de Leidse
Sportfederatie, het adviesorgaan op het gebied van de sport, om advies vragen.

Sportpark De Vliet
Tegelijkertijd met het onderzoek naar de mogelijkheden tot herinrichting van het Roomburgpark en
omgeving ten behoeve van uitbreiding van hockey onderzoeken we de haalbaarheid van verhuizing
naar en uitbreiding van hockey op sportpark De Vliet.
Hieronder wordt beschreven hoe belanghebbenden worden betrokken bij het onderzoek naar
verhuizing van hockey naar sportpark De Vliet. Doel, kaders en formele inspraak en besluitvorming
van dit onderzoek wijken niet af van het haalbaarheidsonderzoek herinrichting Roomburgpark e.o. en
worden daarom hier niet (dubbel) genoemd.

1. Waar gaat het precies om?
We (de gemeente) onderzoeken de haalbaarheid van verhuizing naar en uitbreiding van hockey op
sportpark De Vliet.

2. Het gebied

Het onderzoek betreft sportpark De Vliet, zie bijgevoegd kaartbeeld.

3. Wie zijn de belanghebbenden?

De belanghebbenden zijn
 LHC Roomburg
 de huidige gebruikers van sportpark De Vliet

4. Hoe kunnen de belanghebbenden participeren?

De manier waarop deze belanghebbenden kunnen participeren varieert van informeren en raadplegen
tot adviseren en coproduceren.
Informeren
We organiseren een informatieavond voor alle huidige gebruikers van sportpark De Vliet. Daarin
informeren we ze over het Contourenplan buitensportaccommodaties en de motie ‘Onderzoek
mogelijkheden herinrichting Roomburgpark en omgeving’. We informeren ze over de voortgang en
uitkomsten van het onderzoek.
De klankborggroep gebruikers combibad, waarin een afvaardiging van de wijkvereniging Vlietpoort zit,
en ijshal komt maandelijks bijeen. Zij worden geïnformeerd over het onderzoek en de voortgang.
Raadplegen
We gaan in gesprek met de huidige gebruikers van sportpark De Vliet over de kansen en
(on)mogelijkheden van de gevolgen van evt. komst van hockey naar sportpark De Vliet. Alle
belanghebbenden kunnen hierbij hun inbreng delen. Die nemen we mee in het voorstel aan de raad
om een goede afweging te kunnen maken tussen beide locaties.
Adviseren en coproduceren
Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburg stellen we een
werkgroep van vertegenwoordigers van belanghebbenden in. De werkgroep bestaat naast de
projectleider uit:
 vertegenwoordigers van LHC Roomburg
 evt. een vertegenwoordiger van de KNHB

