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Geachte heer Goulmy, 

 

Dank voor uw advies met betrekking tot het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark. 

Met deze brief reageer ik op uw advies. 

 

U adviseert het college om het voorliggende inrichtingsplan op hoofdlijnen vast te stellen. U 

vindt dat het inrichtingsvoorstel belangrijke verbeteringen biedt ten opzichte van de huidige 

inrichting voor zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde sporters. Ook houdt het 

inrichtingsvoorstel rekening met andere wensen van parkgebruikers. Daarnaast adviseert u 

het college om TC Roomburg waar mogelijk tegemoet te komen door samen te kijken hoe 

TC Roomburg meer profijt kan hebben van de wijksportparkontwikkeling.  

 

Inrichtingsvoorstel in evenwicht 

De opgave om een wijksportpark Roomburgerpark te realiseren is ambitieus en op sommige 

onderdelen moeilijk te verenigingen. Het college is van mening dat dat met voorliggende 

inrichtingsplan gelukt is. Het inrichtingsplan is in evenwicht.  

 

Het voorstel geeft een impuls aan de biodiversiteit en daarmee de natuurlijke waarde van het 

Roomburgerpark. Op verschillende plekken wordt groen areaal toegevoegd aan het park en 

de kwaliteit (variatie) van fauna verbeterd. Dit draagt bij aan de belevingswaarde van het park. 

Het plan voorziet daarnaast in verschillende klimaatadaptieve maatregelen. Voorts wordt een 

openbaar multifunctioneel sportveld toegevoegd en nemen de mogelijkheden om op eigen 

gelegenheid te sporten en bewegen in het Roomburgerpark toe.  

 

Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd 

Het college is evenwel content dat het tennispark een opener karakter krijgt. Het tennispark 

vormt een integraal onderdeel van de parkstructuur. Wellicht dat de bestaande sloot rondom 

de tennisbanen in de toekomst op een andere manier ingevuld kan worden. Dit is afhankelijk 

van de waterhuidhouding van het Roomburgerpark. Nader onderzoek moet hier duidelijkheid 

over geven. Gezien de ontwikkelingen in het tennis en de capaciteit in de stad ziet het college 

echter geen aanleiding tot uitbreiding van de banen. Het college is en blijft met de tennisclub 

in gesprek over haar wensen en behoeften.  
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Besluitvorming 

Het plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. De 

betrokkenheid bij het inrichtingsvoorstel is groot. Veel bewoners hebben hun reactie gegeven 

en laten zien wat zij belangrijk vinden voor het park. Niet iedereen denkt hetzelfde over de 

toekomstige inrichting. Dat er geen consensus is over de inhoud, wil niet zeggen dat het 

participatietraject niet goed is verlopen. Integendeel: het participatietraject heeft de 

verschillende belangen en wensen goed in beeld gebracht. Het is uiteindelijk aan het 

gemeentebestuur om een afweging te maken. Het college heeft het inrichtingsvoorstel ter 

vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal er gelegenheid zijn om 

in te spreken op het voorstel in de commissie Onderwijs en Samenleving van 22 september 

aanstaande.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 
 

 

 

P. Dirkse 


