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Contourenplan buitensportaccommodaties

Motie

Onderwerp: Onderzoek mogelijkheden herinrichting Roomburgpark en omgeving

De raad van de gemeente Leiden, bíjeen in de vergadering van 28 september 2017,

Constaterende

-dat het contourenplan buitensportaccommodaties uit gaat van verhuizing van hockeyvereniging

Roomburg naar De Vlíet zodat de vereniging kan groeien van drie naar vijf velden;

-hockeyvereniging Roomburg aangeeft sterk verbonden te zÍjn met de omliggende wijken en daarom

voorkeur heeft om op de huidige plek te blijven;

- dat ook de omliggende scholen en kinderopvang belang hebben bij het behouden van een

wijksportpark en de hockeyvelden in deze wijk voor het uitoefenen van hun activiteiten;
-dat hockeyvereniging Roomburg, tennisvereniging Roomburg, scholen, kinderopvang't Kasteel en

een deel van de omwonenden vragen om een andere inrichting van het gebied waarbij wonen,

sporten, groen en maatschappelijke functies meer worden gemengd zodat er onder andere meer

ruimte voor hockey kan ontstaan;

Overwegende

-dat de raad eerder middels een motie heeft uitgesproken dat in het Roomburgpark geen

sportvelden aangelegd mogen worden;

-de raad daarmee heeft uitgesproken dat het behoud van de groene ruimte belangrijk is;

-een deel van de wijk tegen aantasting van het huidige Roomburgpark is;

-dat een betere inrichting voor zowel de wijkbewoners, sporters in de wijk en voor de groenbeleving

winst kan opleveren;

-draagvlak voor de groeivan een sport op een geschikte locatie essentieel is, omdat dit voor zowel de

leden van hockeyvereniging als de overige gebruikers van het sportpark veel verschil zal maken;

-het realiseren van open wijksportparken tot de doelstellingen van het contourenplan behoorq

-er in 2015 al onderzoek gedaan is naar de mogelijkheden in het gebied, maar dat dit onderzoek zich

beperkte tot een financiële analyse en niet uitgebreid is ingegaan op de maatschappelijke functie van

Roomburg in deze wijk;

Verzoekt het college

-om met vertegenwoordigers van de sportclubs, kinderopvang, bewoners van de wijk, bezoekers van

het park en scholen gezamenlijk de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburg (bijv. met

multifunctioneel verenigingsgebouw) te onderzoeken onder regie van de gemeente;

-in dit onderzoek in iedergeval in te gaan op 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 de kinderopvang en de gevolgen voor de verkeersontsluiting en parkeerdruk;

-op grond van dit haalbaarheidsonderzoek medio 2018 een besluit aan de raad voor te leggen over

het verder uitwerken van het Roomburgpark scenario richting het Kaderbesluit.
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