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Nieuw Roomburgpark

 

Het is al enige tijd stil rond de ontwikkelingen van Nieuw Roomburgpark. Met dit initiatief willen wij 

samen met de tennisvereniging Roomburg, kinderdagverblijf ‘t Kasteel en de Lorentzschool komen 

tot een herinrichting van het Roomburgpark. Aanleiding voor Roomburg is een noodzakelijke 

uitbreiding van de hockeyvelden naar vijf velden (vier in het park en één in de wijk). Bovendien zou 

het nieuwe wijksportpark een centrale ontmoetingsplek voor de wijk moeten worden, waarbij in 

ieder geval hockey, tennis en kinderdagverblijf gezamenlijk gehuisvest worden. Zie voor meer info 

onze speciale website of Facebook-pagina. 

De afgelopen maanden heeft de gemeente het voortouw genomen en vertegenwoordigers van de 

stakeholders in het park voor een aantal bijeenkomsten uitgenodigd. In drie bijeenkomsten zijn de 

diverse wensen van de verschillende verenigingen, het kinderdagverblijf, de omliggende scholen, de 

speeltuin en vertegenwoordigers van de verschillende VVE’s (bewoners) aan de orde gekomen. 

Voors en tegens van de herinrichting zijn door deze werkgroep uitgebreid besproken. Hierbij werd al 

snel duidelijk dat alle partijen een herinrichting van het park een mooie kans vinden om het park te 

vernieuwen, maar dat de balans tussen sport en park met name door de vertegenwoordigers van de 

VVE’s anders wordt gezien.  

Op 18 maart is de volgende bijeenkomst gepland en daarin zal de gemeente haar visie op de 

herinrichting van het park presenteren. Het is goed om te weten dat de werkgroep in dit proces 

slechts kan adviseren. De visie zal vervolgens aan het College van B&W worden voorgelegd, waarna 

de gemeenteraad haar goedkeuring zal moeten verlenen. 

Vanzelfsprekend zullen wij ons blijven inzetten om onze visie op het Nieuw Roomburgpark in de 

verdere planvorming te behouden. Onze lobby naar de politiek (gemeenteraad) zal de komende 

maanden met die inzet worden vervolgd.  

Het verloop van de verdere planvorming, behandeling in de gemeenteraad en de uitvoering is nog 

onbekend. Het goede nieuws is wel dat de gemeente heeft toegezegd om in de zomer van 2020 van 

veld 3 een waterveld te maken. 
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