Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

projectgroep communicatie/participatie Wijksportpark
Roomburg

Beste allen,
Naar aanleiding van op/aanmerkingen

ooorlunuangen

jullie hierbij het aangepaste verslag.

Actles
Reactie op
betreff

van

nadat deze

rS

wanneer
Contrad met

het

van een

van
plein voor de sctrool) in kaart brcngen irrclusief
het plan van aanpa een tijdlijn aangoven welke ondezoeken wanneer

oveÍ het

uraterveld en

van
v.

Vanaf nu zal

ooklveer

deel

aansluiten bij het overleg.

Onderzoeken
sen ovÊizciir w?árDr; oe onoerzo€K€n cnronoogscn ztJn tngeoeeE en aangegeven
Q::l.;:l:!Dnooctzal(elajl( is alvorens de participatie opgestaí kan wordenlgeeftáan dai vool

is wat

de BEA aangósóten kan worden

op.een ander project w?t in de wijk uitgezet wordt: 'Professorín-Aost riootveruanging en herinricitingl
Dit omvat
echter niet het hele projectgebied en daarom moet extra inventarisatie uitgezet
voor de restàrende gebieden.

",órón

1

F*,:]l;gï,xg;1,t;:1f,ry,ffi
na de inventarisatie

is het van belang

waar rekening mee gehouden moet worden zijn:
Ontsluitingensamenbrengen/verbinding

o
.
o
o

"áï,yïi"l*?ff:,iï.ï:l?ïil#:gebiedHiervoor

wordt naar deelopgaves. Niet alleen ru imtelijk maar ook
de mogelijkheden uitzoeken voor verbinding en menging. Hiervoor
algebeurt bij de hockeplub t.b.v programmatisch. Andere aspecten

Toegankelijkheid
Beschikbaarheid van de velden t.b.v. hockey maar ook voor recreatieve sport
D.m.v. programmering veiligheid en vandalisme voorkomen
naar de organisatie TOS (Thuis Op Straat) Zij organiseren activiteiten voor de jeugd en betrekken daar
bij.zij
voor Wijksportpark
elementen uit gehaald kunnen

Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben hoor ik het graag.
Hartelijke groet,

ffi
$1

..,0""

ryr

Gemeente Leiden

Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag
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Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 22 augustus 201916:ll

8 Verslag projectgroep

rticipatie Wijksportpark Roomburg

Hiallen,
Hierbij een kort verslag van afgelopen dinsdag inclusief actielijst.
Actles
Opzet padicipatieprocss/plan verder uitwerken
Participaliepoces/plan lalen tootsen
volo
Terugkoppeling wann€€r keuze +tool bekend is
Collegevoorstel opdracht schriiven
Projectleden va n benodigde disciplines betrrekken
Deelgebiecten/locaties (met plein voor de school) in kaarl brengen inclusieÍ

dooÍ-an

Binnen het plan van aanpak een tijdlijn aangeven rrrelke ondezoeken wannesr
mootgn

Terugkoppelin9ov€rhetgesprekmetlf1n.b.t.hitteshesswatervelden
gpggvon van inloopveld langs Kanaalweg.
GÍote Drojectolqep inplannen vanaf september

-b

EI
t-

Afirezlg

Odracht

lenlrebben

een inventarisatie gemaakt van waar de opgave precies over gaat. Aan de hand van verschillende
kaarten zijn de natuunraarden, bomen, deelopgave en stedenbouuÀundige context in beeld
om
voor de
het Domein
van O&M

lg*rt

aan dal voor de komende periode het van belang is om de opgave vorm te geven, te duiden wat de kaders
zijn en wat er mogelijk is binnen die kaders. Op dit moment liggen er kaarten waaóii het hele gebied is meegenomen
De volgende stap is deelgebieden in kaart brengen en de mogelijkheden per
Daarmee wordt
concreet wat de kansen zijn. De
onderdeel

aan
de website van de initiatiefnemers

Partlclpatle

ID

het participatieproces. De opdracht is om op het niveau van
samengestelde groep stakeholders en wijkboroners rond het
Roomburgerpark tot een inrichtingsvoorstel voor het plangebied te komen. Deze groep uordt in samenwerking met
BOA
zel opdracht bij BOA uit voor de
van e€n
groep. Wanneer het
contact met

Í1":",*n:t:*tní,iï:ff"ï',$[3t11"",Èrl

wordt de informatie

in een ontwerp door de geme€nte, welke daarna
gedeeld rrordt via e-tool, stadsnieuws en stiadskrant. Tot slot wordt d.m.v. een íestival, in het park, hel plan
gepresenteerd.

Hartelijke groet,

d ,.,0..

Gemeente Leiden

dinsdag en donderdag
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Van:

Vezondan:
Aan:
CC:

Onderverp:

11-7 Verslag projectgroep communicatie/participatie Wijksportpark Roomburg

Hiallen,
Hierbij een kort verslag van afgelopen donderdag inclusief actielijst zodat we scherp hebben wat er nog moet
gebeuren.
Ac{lea
Opzet participatieproces/plan
Exteme paíii voor toetsino selecteren
Voorbeelden van Hassolt en Steenberqen doorsturen ter informatie
Collegpvoorstel opdnacht schdiven

3 veqadedngen
met kleine

vanaí de

7

r

helft augustus

b
I

7

Aanwezlg

lnleldlng
Het college van B&W heeft oe opdracht ts gegeven om op het niveau van coproduceron, in samenuÍeÍking met esn
ÍspresentatisÍsamengestdde groep stakeholders enwijkberrvoneís rond het Roombuqerpark, tot gen inrichtingsvoorstel te
komen.

Het is nu van belang om zichtbaar te maken waarwat aan deelopgave ligt en hoe tot een indchtingsplan te komsn. Op basis
hiervan wordt het CollegevooÍstel geschrcven dat b€sliaal uit oon pva en participatieleidraad. Het collegevoorstel woiOt eind
augustusibegin september aan het College aangebocten.

Partlclpatle
De copnoductie kan digitaalverlopen. Affeling communicatie is bezig met een toolwaarmee dit uitgezet kan r,rcrden. Door middel
van een online'open intoÍviot^/ nordt iníormatie opgehaald bij belanghebbende. 2 vooóeelden vaÀ projecten waaóildit ingezot is,
zijn een padicipatietraject in steênbeígen on Hassott. ln steenbeqen ging dit als volgt:
í. Digitaalophalen van informatie
2. Regiegroep die informatie verlaakl naar oen ont\'vgrp, terugkoppelen
3. Combineren met digitraal platÍorm

- duidelijke sp€lregols
- male van detail > abstract

Het haalbaaÍheidsondezoek zelí is aangenomen on
mogelijkheden zijn on wal men kan vemachten.

BOA inzetten om een reprcsentatievs gíoep van wijkbervoners/belanghebbende sam€n to slellon. Om draagvalk te creërcn moet
de we*groep ook betrckken uorden. De unrkgroep rvordt nu opgeheven, maarontrrangt daarom ulet het Ofiitate
interview. Deelnemers ontvangon een persoonlijke brief met login voor het inteMew.

e€n exteme

Wat lr er nodlg?
- inwll[ng> wat lpt sraan dêslopgaw
- kaartnatedaal
- vnagenlijst (punt van aandacht is vragen over programrnering)
- scope

Plannlng
Ssptember/december 201 9

Jantnd- junl2020

Padicipatieprcces + inrichtiÍrgsplan

BesluihomingspÍooes

Hartelijke groet,

Projectmedeuerker
Gemeente Leiden

dinsdag en donderdag

-
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Van:

Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Verslag overleg Roomburg

l2l3

Dag allen,

Hierbij nog een verslag van ons overleg van dinsdag.

waaruit bleek dat er bij hen rrtellicht geen draagvlak is voor de
niet

zoals

mee

met

zouden kunnen worden in scenario

1

ouderencontact: Ouderenconlact heefl contact met ons opgenomen met punten
van zorg w.b. het
van ouderen in deze studie. Zij is voorzien van een reactie en is onder
andere in contacl gebracht met een collega van Wonen, doordat gebrek aan ouderenwoningen een
die zij aandroeg.
namens een aantal partijen een mailgestuurd met daarin een viertalvragen en
agenda van de werkgroep bijeenkomst hierop aan te passen. Tijdens het overleg zijn
de vragen langsgelopen zodat deze alvast via de mail afgedaan kunnen worden en de agenda op die
manier ongewijzigd kan blijven. Wat betreft de Vragen over de Vliet en het reduceren van het aantal
scenar,o slrlen iespecueue,,lx
a.ntwogrd.n""l toesluren.
o ln de nieuwsbrief van de hockeyclub stond opgenomen oal er tn oe zomer at een 40 veld aangelegd
zou worden. Dit is gerectiÍiceerd
presentalie
heeft de

]

e.$en

over de
uitgebreid toegelicht wordt
presentatie geven,

minder
it verhaal inmiddels goed bekend is bijde werkgroep.

nodig toevoegingen doen
wordt veel

hebben

Vriendelijke groet,

Él Leiden
Gemeente Leiden

I

Ozaloe

Van:
Verzonden:
Aan:

Ondenrerp:
BiJlagen:

ruari201910:34

projectteam overleg 26/2
20190227 Draaiboek 3e werkgroep bijeenkomst .docx

Dag allen,

Hierbij nog een kort verslag van ons overleg van dinsdag en het aangepaste draaiboek.

Verslag overleg 26/2 Wijksportpark Roomburg

-T
in de rapportage die richting de
Verder zaler in maart een presentatie gegeven worden voor het college, waarna de rapportage in het college
en de raad voor het zomerÍe@s behandeld wordt.

Voorbereiding 3" werkgroep 18 maart:
Er is een concaptdraaiboek opgesteld en voorafgaand aan het overleg rondgestuurd.
Graag beginnen we de avond met een korte toelichting op de opdracht die we hebben gehad, waarbij de
behoefte aan sport en wat we onder een wijksportpark zien kort toegelicht wordt. Afgesproken is om dit
echter niet apart op te nemen als agendapunten, zodat de focus uitgaat naar de rapportage en de scenario's

-

-

daarin.
Vervolgens zal de rapportage gepresq0llggÍÍlvrorden, grotendeels aan de hand van de slructuur van de
rapportage in ongeveer 20 minuten.
deze presenlatie en zullen hun voorstel
heeít al
toeíicrrteá tijdenJde komende amotetlffitíl!óep oveiZweken (12
referentiebeelden rondgestuurd die een plek krijgen in de presentatie. Hierbij is gekozen voor algemene
referentiebeelden die laten zien wat een wijksportpark kan zijn, en niet voor beelden per scenario. Verder is
afgesproken dat 1 van de 3 de presentatie geeft, zij overleggen met elkaar wie dit wordt. Er is afgesproken
om alleen na afloop van de presentatie vrag€n te beantwoorden, en dus niet tijdens de presentatie.(f
zal de vragensessie na de presentatie faciliteren.
Vervolgens willen we ophalen wat de werkgroep vindt van de scenario's. Daaryoor zullen alle
werkgroepleden moeten gaan staan op een plek in de zaal die aangewezen is als de plek van hun
voorkeursscenario.Zo ontstaan er 3 groepjes bij de 3 verschillende scenario's. Er is aÍgesproken dat men in
principe niet kan kiezen voor de optie 'geen van de scenario's'. De groepen krijgen kort de lijd om met elkaar
te bespreken waarom dit scenario de voorkeursscenario is en wat de verbeterkansen van het desbelreffende
sceqario is, waarna dit plenair teruggekoppeld wordt per groep.
de avond af met een terugblik op de avond, het toelichten van het vervolgproces en een bedankje
richting de werkgroepleden.
te benadrukken dat
Tijdens het overleg is besproken dal het van belang is tijdens de werkgroep
van
om een studie/ond

s'-maken

maart)f

-

-

- Istuit
-

tussendoor geen pauze meer
n.a.v.
plaatsvinden, maar de aanwezigen zullen lussendoor tijd krijgen even wat drinken of een toiletpauze te
nemen.
reseryeren bij Panini.
Voorafgaand aan de 30 werkgroep zal er weer gegeten worden met elkaar

.llar

Vervolg na

-

30 werkgroep:

De werkgroep zal wellicht vragen om een 4e bijeenkomst. De komende werkgroep zal echter de laalste zijn.
Wd is afgesproken om na afloop van de werkgroep de werkgroep leden te vragen hun input naar ons via de
mailtoe te sturen, binnen 2 weken. We zullen hierbij vragen om de kansrijkheid van een scenario toe le

lichten en de verbeterpunten. Daarbij wordt nog nagedacht over een format voor deze terugkoppeling, zodat
de input behapbaar blijft. Deze ovenregingen zullen onderdeel uitmaken van het optekenen van de
eindconclusie in het rapport.

I

ook zullen we de rappoÍtage breder delen, in de wijk en met de stad, online en d.
zal ter informatie zijn, onze weging en conclusie staat dan niet meer ter discussie.
komende ambtelijke werkgroep (12 maart) oon opzet maken voor de
te kunnen verspreiden.
Vriendelijke groet,

d

.",0"o

Gemeenle Leiden
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Dir
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deze klaar llgt om

Van:
Verzonden:
Aan:

14 Íebruari

Onderwerp:

Verslag projectteam overleg

12 12

-

Dag allen,

Hierbij nog een kort verslag van ons overleg van dinsdag. Atvast bedankt voor degenen die al input geleverd hebben!

Verslag overleg í?2 Wflkeportpark Roomburg
Terugkoppeling
hoofdstructuur)

maakt onderdeel uit van de GHS

Aanpassingen rapportage: Tijdens het overleg hebben we de rapporlage nagelopen. Naast een aantal kleine
spellingsfouten zijn de volgende extra to-do's geconstateerd:

-

Aanpassrngen kaan1es
Aanpassingen hoofdstuk 7: èriteria.

-

meer

van eên

, maarvan een

Planning en overige afspraken:
be aanpalsingen worden door de diverse collega's gemaakt en eind van deze week
toegesluurd. Zij voegen eea samen.
Vollende rreef donóerdag freeff,,veer esn gesprek bij Paul. Eventuete aanpassingen zullen hierna
gemaakt worden waarna de rappoifage vervolgens breed verspreid zalworden onder de r,rrcrkgroepleden en

-

-

naarJvali}

de overige betrokken collega's.
Dit geeft de werkgroepleden voldoende tijd om de rapportage te bekijken voor de derde
werkgroepbijeenkomst op 18 maart.
Komende projectgroep van26-2 gaan we gebruiken om de werkgroep van í8 maart voor te bereiden.

Vriendelijke groet,

Él

,",0"n

Gemeente Leiden
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Van:
Verzonden:
Aan:

5 februari2019 15:12

Onderwerp:

Verslag projectteamoverleg 5/2

Dag allen,

Hieóij nog een kort verslag van het overleg van vanochtend, met de to-do's en het verzoek om de aanpassingen
graag voor donderdag te doen (als dit niet haalbaar is, laat het me even weten wanneer we de input kunnen
venvachten).
Verelag overleg 5/2 Wijksportpark Roomburg

Planning: nav het gesprek met Paul hebben we iels meer ruimte in de planning. Hijwil de rapportage voor het
reces in de raad bespreken. Dat houdt planning-technisch in: raadsbehandeling in juni,
commissiebehandeling in mei, 30 werkgroep in maart. Die staat nu gepland voor 18 maart.
het overleg hebben we de rapportage nagelopen. Er liggen nog een aanlal todo's,

voor m.n.

-

het overleg zijn de volgende extra todo's geconstateerd:
via structuur van de

Visie wijksportpark Room

aanvullen
Planning en overige afspraken:
De aanpassingen die lot nu toe rondgestuurd zijn door
zijn reeds
venrerkt. Hierbij de link naar de meest recente versie:
en Scenarios\190205 Conceot Raooortaqe wiiksoortoark Roomburo versie 8.docx
Graag zou ik jullie vragen de aanpassingen voor donderdag te doen. Deze aub venrerken in track changes
(aanpassingen bijhouden), en mij op de hoogte houden wanneer dit is gebeurd. Zo behouden we het
overzicht van wat er nog moel gebeuren.
Eind van deze week sturen we de concept rapportage naar jullie op, tbv bespreking in het projectteamoverleg
van volgende week.

-

-

-

Vriendelijke groet,

$1

,",0"n

Gemeente Leiden
Projectbureau
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Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Verslag werkgroep

klein comité 2411

Dag allen,
van vanochtend. lk heb onderstreept welke acties nog openstaan voor vandaag
lk hoop jullie reacties te krijgen zodat ik de rapportage voor nu voorlopig kan
ik de rapportage alsnog vanmiddag rond met daarbijopgemerkt dat er nog
een aantalzaken toegevoegd moeten worden, om de collega's genoeg tijd te geven om te reageren.
het

Verslag overleg 24/1 W[ksportpark Roomburg

-

Klein Comltó

Planning:
Einde van de dag(24-11wordt het haalbaarheidsrapport gedeeld met de diverse collega's, met het
verzoek reacties door te sturen voor maandagmiddag 15:30
Vervolgens bespreken we de opmerkingen volgende week dinsdag in de projectgroep (waarin ook de
collega's aansluiten om het te hebben over de derde werkgroepbijeenkomst)
Op 31 januari staat de bespreking van het haalbaarheidsrapport met Paul Dirkse gepland
Half februari willen we de derde werkgroepbijeenkomst inplannen

o
o
o
o

Tijdens het overleg hebben we de rapportage nagelopen en hebben we oF en aanmerkingen geplaatsl, namelijk
(daarbij onderstreept welke input ik nog van jullie
krijgen vandaag):
Participatiestuk toevoegen aan in

-

scenario's: Lotie

en structuur:

o
o

Uitgedunde O-meting
Beheerplan Park Roomburg 2006-2021

oatJe

t

Aígesproken is
reacties van de collega's op de opmerkingen verzamelt en venrerkt en de rapportage
vervolgens doorstuu?llOok zalSy,lvia het document opslaan op de l-schijf, onder lnformatie > 0-meting en scenario's.

re,

intofen

ik hebben nog even get(eken of het lukt om de brede bijeenkomst van volgende week te verzetten
naar een Week later, maar dat blijkt niet mogelijk. Daarom laten we dinsdag gewoon in de agenda staan als brede
bifeenkomst, maar daarbij wordt ook tijd vrijgemaakt om de laatste op- of aanmerkingen nog mel elkaar te bespreken.
lk zie graag de gewenste input tegêmo6t!

Vriendelijke groet,

I

Van:
Verzonden:
Aan:

nuari2019

1.2:53

-D
Verslag projectg roep (klein comité) Wijksportpark Roomburg

Onderwerp:

8

-01 -2019

Dag allen,

Zie hierbij het verslagje van het overleg van gisteren.

Overleg 8/í Wljkeportpark Roomburg

o
o

- Projectgroep klein comltó

Volgende week donderdag wordt de basisrapporlage gepresenleerd. Tijdens het overleg vooral ingegaan op
de eersle aanzet van de rapportage
lnzicht bomery'g4en: voor volgende weekVillen we al een beeld kunnen geven van groen/bomen, bv. qua

oofl

oppervurtfff::,li:,{::ff1:l,ii,ï:"ï,1!"iÍ(ï:l;t"JFfi'iïïryffiïi-:l"rermijn
bomen/groen,

naar het park te gaan.
Opmerkingen op rapportage, worden venrerkt door Jan behalve indien anders vermeldt:
a

Scenario's:

o
o
o

a

In de scenario's moet de Trigon locatie toegevoegd uorden, omdat die van toepassing is op alle
scenario's.
bijalle scenario's moet de MFA gelijk zijn. De nieuwe MFA is de samenvoeging van de 2 bestaande
kanlines
de scenario's kunnen worden uitgebreid o.b.v. de thema's die in de MCA
worden
iets
b.v. de

a
a
a

voegt bronnen toe ter

Kosten

, dit is/wordt uitgevraagd
waar de kosten vandaan komen

o*'f

a
a

B&W-besluit: er
resultaten

wordsn, uit septem

n onder

a

a
a
a

Particioatie: er moel nog een documenl komen naast de rapportage over participatie, waariq_ingegaan wordt
op wagen zoals hoe is Éet participatieproces vertopen en is er drágvbk voor hàt práne
hiernaar
GraÍische vormoave: de schetsen worden aangepast, met daarbii duidelijker de aansluiting met de wijk &
toevoeging van de extra uitlooptocaties, zoals Lorentzschool
MCA: zal simpeler we€rgegeven worden, t.b.v, de leesbaarheid

lrfkt

a

-

Acties
a
a

a

op korte termijn naar het park om inzicht te krijgen in bomen/groen.
rapportage aan
in rapportage naar uiUeggen idee van wijksport, onderbouwing extra velden en de dekking uit

a
a

Vriendelijke groet,

patie document opstellen
de schetsen aan

Van:
Verzonden:
Aan:

zondag

Onderwerp:

Verslag

comité) Wijksportpark Roombur g 20- 12 -20L8

Hi,

Hierbij een klein verslag van donderdag..

-11
Planning

o
o

Doel was om eind 2018 eindproducten af te hebben. Dit is niet gelukt en uitstel gekregen.
Nieuwe doel is om
af te hebben en te delen met andere

tijdens vakin

oom
o

Scenario's
Goed onderbouwen waarom bepaalde niet meegenomen worden en toelichten.
De scenario's zijn teruggebracht naar 3 hoofconcepten waar nog mogelijkheden/variaties op te
maken zijn. Scenario's waarbij uitgangspunten overschreden zijn, zijn nu weggelaten.
De schetien zoals gemaakt dóorJzullen ook gebruikt worden voor de werkgroepbijeenkomst
omdat deze. Eventueelwel nog eÍementen als icoontjes toevoegen.
Matrix/criteria
nog niet verder gegaan met de matrix omdat de eerdere scenario's nog onduidelijk waren.
Scenario's zoals deze er nu liggen bevatten voldoende inÍormatie om rapportage/malrix. Tevens in
bezit van indexciifers.
voorzietphog van uitgangspunten.

o
o
o

oOis

"
Actlepunten

I

Geplande overleggen

8-í-2018 í6.00-í7.00 uur (ruimte 634)
15-1-2018 9.00-10.00 uur (rulmte 626)
174'2018 í4.00-15.30 uur (ruimte 626)
29-1-2018
12-2-2018

2È2-2018

í5.3G17.00 uur (rulmte 626)
15.30-í7.00 uur (rulmte 627)
15.30-í7.00 uur (ruimte 627)

Projectgroep klein comité
Projectgroep klein comité
Vakinhoudelijk overleg
Projectgroep breed
Projectgroep breed
Projectgroep breed

Vakantles
1-í

2-7

X

X

X

27-1 2
X

31-12

X

X

X

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

X

X

X

2

X

x
X

x

x

X

X
X

X
I

2

x

X

X

X

X

X

x

X

X

Van:

Vezonden:

2018 14:36

Aan:
Onderwerp:

lein comité) Wijksportpark Roomburg 11-12-2018

12 december

pCIectgroep (klein comité) WUkspo@rk Roomburg 11-12-2018
Hi,

De afgelopen vreek had ik geen verslag gemaakt van onze overleggen, wel aantekeningen. Over het algemeen
hebben de juiste mensen voor zichzelf meegeschreven bij actiepunten. Voor het overzicht zet ik even op de mailwat
ik heb staan. Dan heeft Sylvia ook grelijk een goed beeld.
Overleg projectgroep
De komende periode overleg in kleiner comité om tot productie eindproducten (O-meting, matrix en
scenario's) te komen. Wanneer deze gereed zijn wordt er weer een vergadering gepland met de
gehele projectgroep (incl. wijkregisseur, communicatie, Íacilitator etc) om ook de
werkgroepbijeenkomst te kunnen voorbereiden.
PO wethouder Paul Dirkse
o

o

o

Gesprek KoríbalTrigon

o

Op 11 december staat er een afspraak met Trigon gepland

behoefte en gebruik

in kaart te

Toel

bevinding geschreven over het park, zie

aangeschoven bij het project.
over een multicriteria analyse d.m.v. het Boska programma.
Wanneer de scenario's zijn afgestemd kunnen deze getoetst worden op criteria zowel kwantitatief als
kwalitatief. De vraag is hoe en wie
criteria?
Werkt matrix verder uit met criteria va
Scenario's
Komende periode worden s@nario's verder uitgewerkt.
o
o

o
o
o

a

o
o

Definitieve versie van
Daarna weging van de scenario's d.m.v. malrix.

Geplande overleggen
20-12-2018 í4.00-í5.30 uur rulmte (4281- Projectgroep klein comité
Daarna pas weer in 2019
Actiepunten

V Memo ruimtebehoefte hockey delen

meeenlD

Staat op l-schiií
Contact opnemen de korfbalbond voor niveau en eisen t.b.v. Trigon en
Binnen Autocad de oppervlakte berekenen/ruimtebehoefte in beeld
Gegevens van BSO en Speeltuin t.b.v. O-meting ophalen. Anouk deelt gegevens
Verzoek om alle documenten nu op de l-schiií te plaatsen>iedereen
V Overzicht van de vakanlies van
Presentatie Groen delen via l-schijf
V Rapport eerste bevindingen

o"renf

Vakanties

17-12 18-12 19-12

2A42

25-1

20-1

27-1

2U1

31-12

1-1

X

X

X

X

X

X

2-1
X

X

x

X
X

x

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

x

X

x

X

x
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1

X

XX

X

x
X

X
X

X

X

x

Hartelijke groet,

edior projectmedewerker
Gemeente Leiden

Maandag Um donderdag

2

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

x

x

x

x

x

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Verslag projectgroep Wijksportpark Roombur g 22-tL-20L8

Onderwerp:

Hiallemaal,
Hierbij een kort verslag van donderdag en de actiepunten.
verlaten pr 17 december. Hij heeft een nieuwe opdracht bij
zijn vervanger.

de

o

Maandag 26-11 van 14.00-í5.00 uur PO mel de wethouder Paul Dirkse.
o Peter zaleen terugkoppeling geven over de excursie en2e werkgroepbijeenkomst. Verder bespreekt
wordt
sporUuitbreiding hockey besproken worden
llif
3.*
sluit ook aan bij het PO en wellicht dat
nog aansluiten i.v.m. dFenario's.

:"'ff:':ï:'ï

ry'n:,:g

Terugblik 2de
Op dit moment zijn er
4
verder uitwerken
het gemeentelijke

1

van

worden naar de opzet van
ruimte om dit de komende periode verder uit te
hem hierbij te betÍekken.

contact op met
verder uit werken

2

de QuickScan uit 2014

welke

kan aanleveren

4.

Actiepunten
- contact opnemen
haal
- O-meting, scenario's enbeoordeling verder

r",iln.".u.

201

Planning
Week
48
49

PO met Paul Dirkse
Projectgroep

26-11-2018

51

Projeclgroep

20-12-2018

Datum
6-',t2-2018

Ttjo
14.00-15.00
14.00-16.00
14.00-15.00

Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.
Hartelijke groet,

I

4O

Van:
Verzonden:
Aan:

maa ndag 19

Onderwerp:

Verslag p

Bflagen:

Roomburg 15-11-2018
Bouwplan 2e werkgroepbijeenkomst 1.9-11-20l8.docx

Opvolglngsmarkering:
Markeringsstatus:

Voltooid

Opvolgen

Hiallemaal,
Hierbij een kort verslag van donderdag en de actiepunten. Het verzoek om deze snel door te nemen omdat er wat
actiepunten inzitten voor vandaag.
Alvast bedanktl

Actlepunten
- Stuk Wat is een wijksporlpark'toevoegen aan de
- O-meting en scenario's als conceptversie te verstrekken aan de
- Foto's van de excursie toevoegen aan de map

werkgroepbijeenkomst bij Panini Leiden en
door te nemen > iedereen

Terugblik excursie

o

Het Zuiderpark in Rotterdam werkt met een nieuw model, weinig park, veelongeorganiseerde sport.
De Bosjes van Pex in Den Haag was qua inrichting en organisatie veel meer vanuit de gemeente

0-meti
o

hebben de scenario's loegelicht.

Tweede
o

o

het docu
e€n
wordt omschreven toegevoegd
een duidelijk bouwplan opgesteld om het verloop van de avond door te nemen. N.a.v.
hiervan zijn een aantal toevoegingen besproken. Gedurende de terugblik op de excursie worden de
gemaakte foto's in een slideshow op de
Tijdens deze bijeenkomst rrtordt
past deze aan.
om een voorkeursscenario gevraagd.

o

o
Leiden om 17.00 uur. Dit dien je te zelf declareren via
hoort graag oÍ je aansluit. Op dit moment

Plannina
Week

Datum

Tiid

I

worden bijPanini
de reservering en

47

49

tí

2de werkgroep bijeenkomst
Projectgroep
Projectgroep
ProJectgroep

19-11-20Í8
22-11-2018
6.12-2018
20-12-2018

18.30-22.00
14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00

Dat uras het weer. Mocht er nog informatie ontbreken troor ik het graag.
Hartelijke groet,

Gemeente Leiden

Um donderdag

2

Van:
Verzonden:
Aan:

16:05

projectgroep Wljksportpark Roomburg

Onderwerp:

25 - 10'

2018

Hiallemaal,
Hierbij een kort verslag van zonet.

l. fenlil^
2.

0-meting
verder

afwezig i.v.m' vakantie
en zalworden gedeeld met de
en aanmerkingen kunnen

3.

worden

Scenario's
Er zijn 7 verschillende scenario's uitgewerkt. ln iedere kaart van de scenario's is een vakje P opgenomen
vooide parkeeropgave die er ligt. noe deze precies vorm krijgt is nog niet duidelijk.leder scenario heeft een
iets andere focus. Éijvoorbeeld weinig aanpassing, multifunctioneelgebruik, verbinding van stad naar buiten
enz. Van betang ombilelk scenario een beeld te schetsen over de wijze waarop groen terugkomt in het
gebied. Vooral6il Oe táatste s@nario's. Voor de volgende proiectgroep worden de scenario's verder
uitgewerkt en rrrordt er alvast een opzet gegeven voor de criteria's.

4.7

5.

-

lnvulling r,rrerkgroep bijeenkomst 19 november
T1den5i<te Zoïeri<gróepbijeenkomst worden de verschillende scenario's aan de werkgroepleden voorgelegd.
Oó Oasis daarvan fán dó we*groep reageren. Hierbij kunnen s@nario's afuallen of nieuwe scenario's

ontstaan. Verder wordt besproken waar de scenario's op beoordeelt worden. Hieóij spelen gemeentelijke
criteria, die voortkomen uit de Q-meting, een rol. En eventueel criteria aangedragen vanuit rle werkgroep.
Daarnaast moet ook bekeken worden hoe anaar een criteria weegt (eisen/wens"n)Ilpaakt een opzet
op 6 nov.
voor de agenda t.b.v--Cr uitnodiging aan de werkgroep. lnvulling verder bespreken.tfldens
te nodigen zodat zij oók kan meedenken over de invulling.
Voorstet

E

ó oorlit

Plann
m

Week

M
45
46

Projectgroep
Excursie

47

2@

&11-2018
14-11-2018
19-11-2018

15.00-16.30
14.00-18.30
18.30-22.00

Actlepunten

Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.
Hartelijke groet,

projectmedewerker

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 18 oktober 20L8 L7:27

Onderwerp:

Verslag

Hiallemaal,
Hierbij nog het verslag van vorige week.

van het aantal benodigde

1

2.

j

staal in de boeken al speeltenein.

Vezoeklit
3.

tennisvelden

voor
op zich wil nemen

O-meting
De O-meting is opgesteld door
en is besproken door de p@ectgroep.
Daarbij zijn een aantal op- en aanmerkingen. Er moet
afgewogen worden wal
achtergrondinformatie is voor intern
ik en wat gedeeld kan worden.

-

o

Groen>

o

o

Daarnaast

worden
pakt dit op.

zit met

en vijver. Dit kan

Kaartje sport
Kaartje voorzieningen toevoegen van de wijk (kinderopvang, scholen etc)
Beeldkwaliteit toevoegen
o
Ecologische en bomen inventarisatie
o
Ruimtelijke kaart van Giskit toevoegen
Voor de volgende bijenkomst zal het aangepaste document gedeeld worden.
o
o
o

4.

Scenario's
Het is van belang dat de s@nario's uitgewerkt worden met tekeningen inclusief uitgangspunten per
scenario.

-

Actlepunten
is verstuurd

ooorlNaar

aanteiding hiervan contact opnemen

me(l

winnen over het jeugdhonk en de

Week

Datum

42

PO Wijksportpark

17-10-2018

9:00-10.00

43

Roomburg Wethouder
Projec{groep

25-10-2018

14.00 -15.00

I

u

45
4A

4V

Dat

*e

Prolectroep
Exqtrsb
2P irerkcoco bllcenkomst

&í1-201E
1+11-2018

í$'íí-20í8

het weer. Mocht €r nog infoÍmatie ontbreken hooÍ lk het

GruelBs,

{*tGemeente LeHen
Um dondedag

2

14.0G,í5.00
14.00.Í8.30

í8.t&22.00
gnag.

Van:
Verzonden:
Aan:

201816:57

projectgroep Wijksportpark 28-8

Onderwerp:

Goedemiddag allen,
Hierbij een korte samenvatting n.a.v. het overleg van gistermiddag met onderaan een actielijst.

1.

2.
3.

De uitnodiging voor de lso werkgroep bijeenkomst is verstuurd op 26 juli. De leden worden hierin verzocht om
een huiswerkopdracht aan te leveren. Op dit moment zijn er 4 huiswerkopdrachten aangeleverd (van de 25).
Na de samenstelling van het draaiboek ontvangen de leden een herinneringsmail. Dit i.v.m. eventueel
aanvullende opmerkingen die meegestuurd moeten worden.
De bewonersbrief is breed verspreidt op 20 augustus onder de bewoners met o.a. meer informatie over de
samenstelling van de werkgroep en planning.
1s werkgroep bijeenkomst 17 september
Er zal een overzichtelijk draaiboek opgesteld worden zodat voor iedereen duidelijk is wat er van ieder

a.
verwachl wordt.
b. De spelregels moeten duidelijk van le voren gedeeld worden met de werkgroep.
1

Het gaat om korte
presentaties van 2 min per lid aan de hand van hun poster. Voor leden die niks aanleveren wordt een

Actiepunten

r

Z.s.m. herinneringsmail versluren aan de werkgroep leden dat 5 september nadert inlusief aanvullende
aan leden die niks hebben aangeleverd >

a

a
o

.
o

Map Wijksportpark l-schijÍ delen met pQec(groep. Dan kunnen hier de documenten

(beuonersbrief/huiswerkopdrachten/ideeènexcursielripe.d.)opgeslagenwordenG

fI

Bewonersbrieí van20 augustus plaatsen op de Gemeente website via internet@leiden.nl
voor samenstellen van mooiverslag. Anders binnen projectgroep
Navraag doen bi,
oppakken (evt.

Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben hoor ik het graag.
Groetjes,

Él r",o.o
Gemeente Leiden

Aanwezig: Maandag Um donderdag

I

Van:
Verzonden:
Aan:

201816:27

Ondewerp:

wijksportpark l2-7

Goedemiddag collega's,

Hierbijeen korte samenvatting incl. acties n.a.v. het overleg van vanmiddag.
besproken. Er zijn een paar suggesties gedaan. Anneke veruerkt

Het voorstel

indeu

ze rond

voor
Doel is dat
voor 17-9 vastgesteld is;
de uitnodiging en de brief voor de wijk deíinitief. Uitnodiging werkgroep, incl. huiswerk
na het reces aan bij de
Voor 800 euro maakt GPC het verslag van de avond mooi

zil.
Vanuit groen en verkeer
duurzaamheid nog

opl

zoekt uit wat er allemaalin dat bedrag

er collega's benoemd die kunnen deelnemen in de projectgroep. Vanuit

Na de vakanties staan er nog 2 werkgroepsessies voor 17-9. lk heb deze sessies uitgebreid naar 1.5 uur zodat rite
voldoende tijd hebben. Zelf ben ik hier dus niet meer bij aanwezig omdat ik volgende week alweer mijn laatste
werkdag heb hier bij de Gemeente. Onze samenwerking was van korte duur maar ik vond het erg leuk! Veel suc@s
met dit mooie en leuke project O

Met vriendelijke groet,

4tt#Ë,*",.
Gemeente Leiden

wtNag

Van:

Verzonden:
Aan:

vrijdag 13

Onderwerp:

roep

t2-7

Goedemorgen collega's,

Hieóijeen kort actiepuntenlijstje n.a.v. het overleg van gister.
Het voorstel voor de eerste wer(groep sessie is besproken.

a-;borstelisnu:
- lnteractieve start;
- Posterpresentaties/pitches/interviews
-

incl. een pauze.

Afsluiting en borrelna afloop.

Om te opzet verder te concretisoren, moet het volgende nog gebeuren:
Er moet een A4tje gemaakt worden waarin de visie op het contourenplan, de sportnota en de motie worden
beschreven. Dit vormt het vertrekpunt voor het wijksporlpark en de opgnve die ws als
Dit
A4 wordt meegestuurd met de opzet van de avond en het huisrlork voor de werkgroepleden
maakt een aanzet;
Hoe passen de belangen die
hier een opzet
te begeleiden
en

-

voorstel

r'

t

een

19 juli van 14.00

- 15.30 (ik heb de afspraak met een half uur verlengt) zien we elkaar weer. Dit is de laatste keer
voor de vakantie.
Alvast een goed weekend!
Met vriendelijke groet,

Projectmedorcrker
Gemeente Leiden

wNag

-

Van:
Verzonden:
Aan:

9:44

Onderwerp:

Terugkoppeling

5-7

Goedemorgen allen,

Hieóij een korte samenvatting van wat vro gister besproken hebben in het pqectteam
Eerste bijeenkomst werkgroep
Waarschijnlijk op maandag t7-9;
Vgrwachtingen schetsen - wat verwacht de Gemeente van de werkgroep en andersom:
Afspraken maken, o.a. over communicalie naar buiten;
lntÍoductie vertegennoordigers - belangedstandpuntery'wat vinden ze belangrijUkansen etc.
ldeeên ophalen.
Praten over de waarden achler de ideeën.

-

Wat

as

-

er nodig?
Verdere uitwerking van (de visie op) het wijksportpark à
Optie: excursie naar een wijksportpark elders in het lang
Verdere invulling van de werkgroep van 17-9, o.a. riverkvormen
Uitbreiding uerkgroep met collega's van groen/verkeer/duurzaam

De volgende werkgroep is donderdag 12 juli. waar ws verder praten over @mmunicatie.

ËilïJ:fl"",rï

arselopen maandas list nu ter conlrole

oe^Sinsdas

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

vrijdag

I

wordt het verslag verstuurd.

Verslag Projectgroep wijksportpark Roomburg
Datum:4 juni20í8
Tljdatlp: í3.30-í5.00 uur

Alnwazlo
Procesmanager, PB
Beleidsmedewerker sport, PMO
Programmamanaoer soort. PMO
Stedenbouu,tundige, RO
Stedenbouui*undiqe. RO

Nr.

1.

Ac'tle
Inleiding en doelstelling bijeenkomst
Vorige week donderdag hebben

in bijzijn
een
over besluit de
zal plaatsvinden mbt de opgave voor een open

wijksportpark Room burg.
Voorafgaand aan deze gesprekken heeft wethouder Dirkse zich expliciet uitgelaten dat het hier
om een open wijksportpark gaat als scope van de opgave

ln vervolg op onze vorige overleg wordt nu het resultaat, het proces en de vorm belicht.
2.

Resultaat

Welk resultaat hebben wij voor ogen en hoe komen we daa(l

Wal is een

3.

Proces
Uitgaande van een opdracht binnen een planproces kan er gesteld worden dat we ons in de
definitiefase begeven. De deíinitieÍase kent verschillende besluitmomenten, beginnend met
NvU vervolgens stedenbouwkundig plan en tenslotte PvE open wilksportpark en PvE
inrichtingsplan Openbare Ruimte.

d-een

Resumeren
splitsing tussen de gebiedsgerichte vragen en de vragen tav de
toekomstige wijksflortpark. Bij een wijksportpark komen namelijk ook vastgoed gerelateerde
vragen aanbod waaronder de toekomstige exploitatie.

4,

Vorm

Eerste een

wordt door wethouder vooÍgezeten en zal vooral over proces

gaan. Mogelijk kunnen we ook al info ophalen.
Gemeente zalstandpunt innemen over huidige staat gebied en tav Third Place. Standpunt zal

alvast na over benodigde bijeenkomsten en wenselijke invulling.

E'ff15':15#:iiïllflio"l,:i::n""insprorectopdracht

Verslag Projectgroep wijkspoÉpark Roomburg
Datum: 28 mel2018
Tijdstip: 10.30-í2.00 uur

Aanwezlg
)

I

\

\

Procesmanaqer. PB
Beleidsmedewerker sport, PMO
Programmamanager sport, PMO
Stedenbouwkundiqe. RO
Stedenbouufiundige, RO

Actle

Nr.

1.

lnleiding en doeletelllng bljeenkomst
aesluit geagendeerd in college over de inrichting van de Vlietzone waarbij deze locatie afualt
voor uitbreiding hockey Roomburg. Doel van deze opstartbijeenkomst is om, mel de benen op
tafel, de projectopdracht uitbreiding hockey Roomburg opnieuw te definiëren cq te herijken.

-o[ntbijeenxomstiduidtiedersrolenschetsdehuidigecontext.Dinsdag29meiishet
en deÍinitie van de opgavo
de vraag hoe ieder deze opgave voor zich ziet.

Allen

3.

Proces on

vorn

naar het gewenste proces en de gewenste vorm, klankbordgroep
Daagt
-Welke
participatietrede

of workshops.
streven wij hier na, in hel collegebesluit worden er namelijk vier
genoemd. Kan dit niet explicieter? Tenslotte de vraag welke de rol de gemeente speelt in dit
proces.

t"

It een procesvoorslel
aan allen
hebben stilgezeten en met
betrokken geweest. Waarom
bijeenkomst op de agenda staan

die hij in januari van de initiatiefnemers heeÍt ontvangen, hij
verder dat de initiatiefnemers afgelopen maanden niet
in gesprek zijn gegaan, hier is de gemeente niet bij
Wat wij van dit procesvoorstel vinden zal de volgende

I
Allen

Allen

4.

Vervolg
dit in.
te delen.
zorgen voor een gezamenlijke map op de l-schijf.
de resultaten verkiezingsenquête Proíessorenwijk (feb 2018) rond

