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Herinrichting Roomburgpark: burgerparticipatie op het 

hoogste niveau! 

Juli 2019 besluit de gemeenteraad dat er een multifunctioneel veld in het Roomburgpark komt. De 

inrichting moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 uitbreiding biodiversiteit en ecologische waarden;  

 verbeteren verkeer- en parkeerstromen; 

 verbetering van klimaatadaptatie; 

 behoud van de recreatieve functie; 

 uitbreiden van de ruimte voor ongeorganiseerde sport. 

De gemeenteraad maakt in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden een inrichtingsplan. 

Burgerparticipatie op het hoogste niveau, namelijk ‘coproductie’. De gemeenteraad legt hiermee een 

belangrijk deel van de opdracht in onze handen en in die van alle anderen die bij ons gezamenlijke 

park betrokken zijn. Dat vraagt een open en constructieve houding. 

Meedoen als lid & buurtbewoner 

Onlangs heeft Gemeente Leiden gedeeld hoe dit participatieproces eruit gaat zien. Hoewel nog niet 

alle ins- en outs duidelijk zijn, zijn er veel mogelijkheden om tot een goed inrichtingsvoorstel te 

komen. Er worden naast de vaste partners tien willekeurige buurtbewoners gevraagd om deel te nemen 

aan dit participatieproces. Dit kunnen leden zijn die in de buurt wonen. We waarderen het zeer als je 

meedoet en bereid bent om tijd en energie te steken in deze coproductie. Niet alleen voor een extra 

veld voor onze verenging, maar ook voor het ontwikkelen van een eerste open wijksportpark, met 

ruimte voor groen en sport, ontmoeting en ontspanning. Wij kunnen je altijd achtergrondinformatie en 

andere input leveren. 

Online platform 

Naast deze burgerparticipatie zal er door de gemeente ook nog door middel van een online platform 

om input worden gevraagd. Wij stellen het op prijs wanneer jullie daar je mening en enthousiasme 

zouden willen delen. In de pers en sociale media zijn de tegenstanders van verandering in het park met 

veel kritiek aan het woord geweest. Dus een positief en constructief tegengeluid zouden wij enorm 

waarderen.  

Deelnemers participatietafel 

Logischerwijze zitten LHC Roomburg aan de participatietafel, samen met tennisvereniging 

Roomburg, De Lorentzschool, Speeltuin De Speelschans en Vrienden van het Roomburgerpark. 

Daarnaast zal de gemeente interviews houden met vertegenwoordigers van basisschool St. Joseph en 

Joppensz, Kinderopvang ’t Kasteel, de Bomenbond, Vereniging Milieudefensie Leiden, 

Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk en Ouderencontact Professorenwijk. 

Het participatietraject moet nog beginnen. Hoe dit precies gestalte gaat krijgen is nog niet helemaal 

duidelijk, maar we zien het met vertrouwen tegemoet en we houden jullie op de hoogte. 


