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NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt verzorgd door de RoCoCo (Roomburg Communicatie Commissie). 
Deze nieuwsbrief is een speciale editie over het Roomburgerpark en het referendum.

Beste leden en ouders,

Het referendum is een feit. Dat betekent dat de volgende stap naar de herinrichting van het
Roomburgerpark moet worden genomen. Wij willen natuurlijk heel graag dat het
inrichtingsvoorstel zoals dat door het grootste deel van de gemeenteraad wordt gesteund,
ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.  
 
Daarvoor is ook júllie steun voor het inrichtingsvoorstel van groot belang.  
 
Op initiatief van een aantal bewoners en organisaties is een website gebouwd waarop de
plannen worden toegelicht:  www.roomburgerparkleiden.nl met bijbehorende
facebookpagina. De website en facebookpagina zijn bedoeld om met feitelijke informatie
alle buurtbewoners en Leidenaren op de hoogte van het herinrichtingsplan te brengen.
Zodat iedereen goed geïnformeerd een oordeel kan vellen over de plannen en een
gefundeerde keuze voor het referendum kan maken. 
 
Jullie kunnen helpen door het juiste verhaal en de feitelijke informatie over de herinrichting
van het park met zoveel mogelijk mensen te delen, zodat heel Leiden de informatie kan
vinden over het inrichtingsvoorstel. En zo een goede keuze bij het referendum kan maken. 
 
Voor iedereen die ideeën heeft en een grotere bijdrage wil leveren, als ambassadeur of

https://www.roomburgerparkleiden.nl/
https://www.facebook.com/RoomburgerparkLeidennl-101421021945493


met het oppakken van andere activiteiten voor deze campagne, meld je aan bij het
campagneteam via campagneRP@roomburg.nl . 
 
 
 
Het inrichtingsvoorstel bestaat overigens uit verschillende onderdelen:

Aanleg multifunctioneel sportveld

Door een extra veld in het park, is het niet langer noodzakelijk om nieuwe leden (met name
kinderen) af te wijzen. We kunnen beter voldoen aan de vraag naar hockey. Ook ontstaat

er meer ruimte voor trainingen en
wedstrijden. Alle teams kunnen het
aantal trainingen krijgen passend bij
het niveau waarop ze spelen. Er
hoeven bovendien geen junioren meer
elders of op zondagochtend te spelen,
waardoor er op zondag meer ruimte
voor senioren ontstaat.   
 
Het nieuwe veld zal ook worden

gebruikt door andere sporters. Dat kan in georganiseerd verband, maar ook individueel en
ongeorganiseerd.

Vergroening van het park
Het park wordt ook uitgebreid en
opgeknapt. Het groen krijgt een nieuwe
impuls met ruiger grasland, meer
bomen en natuurlijke oevers. Er
worden wegen afgesloten en
onderdeel van het park gemaakt en het
Meijerspark wordt aan het
Roomburgerpark gekoppeld (zie
afbeelding hierboven).

 

Een groen schoolplein
Ook voor de Lorentzschool zijn er veel positieve veranderingen. Eindelijk een schoolplein
met een Tiny Forest. De groene kiss & ride strook en de fietsenstalling zullen de school en
LHC Roomburg gezamenlijk gaan gebruiken.
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ASM veld
Verder komt er een Athletic Skills
Model veldje voor alle
(ongeorganiseerde) sporters en komt
er voor jongeren een aantrekkelijke
ontmoetingsplek bij de school. De
huidige lelijke en onveilige
zeecontainer als ontmoetingsplek kan
dan uit het park worden verwijderd. 
 

Vernieuwing speeltuin
De speeltuin zal worden verplaatst.
Door de nieuwe ligging zal mogelijke
overlast van het nieuwe veld voor de
buurt worden beperkt. De speeltuin zal
worden heringericht en de
speeltoestellen worden vernieuwd.
Vanzelfsprekend blijft een veilige
inrichting voor de kinderen een
vereiste.

Open karakter
De inrichting geeft het totale park, waar
wij onderdeel van uitmaken, een meer
open karakter. Het gehele park zal
daardoor meer toegankelijk worden
voor sporters, wandelaars en
bewoners.



Verkeersveiligheid en parkeren 
Het nieuwe plan voorziet in verbetering van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de
parkeersituatie.

Kortom, 
Het herinrichtingsplan is een plan waar iedereen beter van wordt. Op de website is nog
veel meer informatie met onderbouwing te vinden, dus kijk goed rond. Ook zijn dit
interview met wethouders Dirkse en North en dit artikel van GroenLinks zeer verhelderend. 
 
Daarom aan iedereen de oproep om de feitelijke informatie en de link
www.roomburgerparkleiden.nl op social media bekend te maken en de bijbehorende
FB pagina te liken en te delen, delen, delen... 
 
Sportieve groet, 
 
 
Namens het bestuur en het campagneteam, 
 
Bas Pietersen 
Voorzitter LHC Roomburg 
 
 

 

https://www.roomburgerparkleiden.nl/
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