
UPDATE INRICHTINGSVOORSTEL ROOMBURGPARK  

...en waarom we niet vóór het houden van een referendum willen tekenen. 

 

Beste leden en ouders, 

 

Op dinsdag 10 november stond het herinrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg op de 

agenda van de gemeenteraad. Alle politieke partijen hebben de gelegenheid genomen om zich 

uit te spreken over het voorstel en er is een aantal amendementen en moties ingediend.  

 

De moties hebben geleid tot een belangrijke wijziging in het inrichtingsvoorstel: het 

buurtclubhuis, ook wel theehuis genoemd, komt te vervallen of moet tegen aanzienlijk minder 

kosten worden gerealiseerd. De meerderheid van de raad vindt dit theehuis een te grote 

investering in relatie tot de andere kosten.  

 

Maar met het aannemen van deze motie, wordt het inrichtingsvoorstel door een grote 

meerderheid van de gemeenteraad gesteund!  

 

Slechts een minderheid in de raad (Partij voor de Dieren, SP, Christen Unie, Partij Sleutelstad 

en Leiden Participeert - samen 9 van de 39 zetels) is stelselmatig tegen de plannen van het 

college. Dat betekent dat er conform het plan een multifunctioneel veld zal worden 

gerealiseerd waar Roomburg op kan gaan hockeyen. Ook wordt er extra sportruimte gecreëerd 

voor de ongeorganiseerde sporter en zal de Van Vollenhovenkade verkeersveilig en vergroend 

worden. Daarnaast krijgen de kinderen van de Lorentz school eindelijk hun groene 

schoolplein. En doordat het park aangesloten wordt aan het Meijerspark, wordt het park als 

geheel groter. 

 

Na 18 jaar strijden, zijn we op een haar na verwijderd van het (mede)gebruik van een vierde 

veld en is er daardoor eindelijk genoeg ruimte voor passende trainingsschema’s voor alle 

teams, voor uitbreiding van het aantal leden en meer ruimte voor ontwikkeling van sport met 

een maatschappelijke waarde (G-hockey, bewegen met ouderen etc). 

 

 

REFERENDUM 

Op een haar na, want de gemeenteraad zal pas een definitief besluit over het park kunnen gaan 

nemen na een raadgevend referendum over dit inrichtingsvoorstel. Er is door een tegenstander 

namelijk een referendumverzoek ingediend bij de gemeenteraad over het voorstel dat 

inmiddels doorgaat naar de tweede fase.   

 

Maar voordat dit raadgevend referendum (dat tijdens de verkiezingen voor de tweede kamer 

in maart 2021 georganiseerd zal worden) een feit is, zullen de indieners van het referendum 

(zijnde de tegenstanders van het herinrichtingsvoorstel) eerst 5.000 handtekeningen moeten 

ophalen. De gemeente zorgt voor zeven locaties waar de handtekeningenlijsten voor 

ondertekening klaarliggen en voor een webpagina waar mensen met hun DigiD de lijst 

digitaal kunnen ondertekenen. Na 9 december bestaat 6 weken de mogelijkheid om een stem 

achter te laten. 

  

De vraag van het referendum is inmiddels vastgesteld:  

 

https://leiden.notubiz.nl/vergadering/701157/Gemeenteraad%2010-11-2020
https://gemeenteraad.leiden.nl/actueel/referendumverzoek-roomburgerpark/


"Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark 

Roomburgerpark?” 

O VOOR 

O TEGEN 

 

Het valt echter te verwachten dat de tegenstanders op straat en in de media zullen volharden 

met de oneliner "Bent u voor of tegen het opofferen van het park voor een plastic hockeyveld 

van 6 miljoen?”. 

 

Wij zien meer in de vraag die door de VVD tijdens de raadsvergadering werd geopperd: 

"Bent u voor of tegen meer sportende jongeren en kinderen?”, of parafraserend, een stem voor 

het referendum is een stem tegen de jeugd.  

 

 

OPROEP 

De kans bestaat dat jullie wordt gevraagd vóór het organiseren van een referendum te 

stemmen met het argument dat ook voorstanders daarmee de kans krijgen om hun stem te 

laten horen. Wanneer je hierop ingaat en je nu ondertekent, vergroot je de kans dat het 

referendum er ook daadwerkelijk gaat komen. Dat betekent niet alleen dat er veel extra kosten 

gemaakt moeten gaan worden, maar ook dat íedere stemgerechtigde Leidenaar, ook diegene 

zonder betrokkenheid bij het park, (hockey)sport en zonder kennis van zaken, zich mag 

uitspreken over het voor ons zó belangrijke vierde veld.  

 

Aangezien het herinrichtingsvoorstel vooral voor de jeugd uit onze wijk veel mogelijkheden 

biedt, zien wij een stem voor het referendum inderdaad als een stem tegen onze jeugd. 

Daarom vragen we jullie niet vóór het houden van een referendum te tekenen. 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Bas Pietersen  

Voorzitter LHC Roomburg 

 
 

 


