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Fractie: SP 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: Skatebaan Emmeloord 

Datum indiening vragen: 21 augustus 2014 

 

 

Inleiding/aanleiding:  
Er is al geruime tijd geklaagd door jongeren over de kwaliteit van de Skatebaan. Op dit moment zijn 
ze bezig om een plan te maken voor een nieuwe Skatebaan aan de Urkerweg.  
 
Vragen:  

1. Is het college bekend met de wensen van de jongeren betreft een nieuwe skatebaan? 
Antwoord: 

Via onder andere IGW heeft het college kennis genomen van de wensen van 

jongeren in onze gemeente voor de skatebaan. Graag zien zij een update van de 

baan die volgens hen niet meer aan de moderne eisen voldoet: de elementen 

zijn verouderd en de asfaltondergrond voldoet niet meer. De gebiedsregisseur is 

in gesprek met de jongeren en zij hebben een inrichtingsplan opgesteld. 

 
2. Heeft de gemeente (niet carrefour) geluisterd naar de wensen van de skaters? Zo ja, wat 

wordt hier verder mee gedaan? 
Antwoord: 
De gemeente heeft kennis genomen van de wensen. Via IGW wordt geprobeerd 

kleine wensen te vervullen. Daarnaast heeft de gemeente naar aanleiding van 

de wensen en klachten van de gebruikers offertes opgevraagd om een nieuwe 

asfaltondergrond te realiseren. Uit de offertes blijkt dat dit totaal ongeveer 

€ 35.000 kost. Wanneer opnieuw geasfalteerd zal worden moeten de 

skatebaanelementen verwijderd worden. Onzeker is of de toestellen bestand 

zijn tegen een tijdelijke verplaatsing. Voor de halfpipe (oudste element) is dit 

een grote onzekerheid en hoog risico. Mocht het toestel niet terug geplaatst 

kunnen worden dan kost een nieuwe halfpipe gemiddeld € 30.000.  

 

Op de toestellen van de skatebaan wordt niet afgeschreven en er wordt niet 

voor gereserveerd. In de reserve speelplaatsen zit momenteel een budget van 

ruim € 200.000. Momenteel wordt gewerkt aan het Uitvoeringsplan 

Speelplaatsen (na nieuwe criteria BOR en bezuinigingstaakstelling). De reserve 

is voor het vervangen van onveilige speeltoestellen in de reguliere 

speelplaatsen.  

 
3. Hoe beoordeelt u de veiligheid van de skatebaan? 

Antwoord: 
Twee keer per jaar jaar worden de speeltoestellen in onze gemeente gekeurd 

door een onafhankelijk bureau. Uit hun rapportages blijkt dat de skatebaan 

veilig is. 

 

4. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente voor de veiligheid (zelf regulerend of 
toezicht op de veiligheid van het aanliggend terrein)? 

Antwoord: 
De gemeente is aansprakelijk voor de veiligheid van de skatebaan in die zin dat 

zij veilig gebruik van de speeltoestellen moet organiseren. De gemeente houdt 
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geen toezicht op het gebruik ervan en is niet aansprakelijk bij oneigenlijk 

gebruik. Om veilig gebruik mogelijk te maken vinden keuringen van de 

toestellen plaats en worden op basis daarvan onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd. 

 
5. Zijn er bij gemeenten/landelijk, eisen/richtlijnen waar een skatebaan/park aan moet voldoen 

en wie controleert de toestellen/attributen?  
Antwoord: 
Landelijke wetgeving is vastgelegd in het Attractiebesluit (1979). 

 

6. Mochten er eisen voor de toestellen/attributen zijn, is deze er dan ook voor de ondergrond? 
Antwoord: 

Aan de ondergrond van speeltoestellen worden geen eisen gesteld. De meeste 

speelplaatsen hebben of gras of houtsnippers als ondergrond wat voor een 

skatebaan zeer ongeschikt is. Asfalt is voor een skatebaan de beste optie, hier 

worden via landelijk wetgeving geen eisen aan gesteld. 

 
7. Ziet het college skaten/Bmx'en en/of Free-runnen als een sport? 

Antwoord: 

De gemeente ziet skaten/Bmx'en en/of Free-runnen niet als een 

georganiseerde sport zoals voetbal of volleybal die georganiseerd zijn in een 

vereniging en sportaccommodaties van de gemeente huren om hun sport te 

beoefenen. Skaten/Bmx'en en/of Free-runnen valt onder de individuele 

sporten, net zoals bijvoorbeeld hardlopen, die in de gemeente beoefend kunnen 

worden en waarvoor gebruik gemaakt wordt van openbare voorzieningen. De 

skatebaan is een voorziening die voor iedereeen toegankelijk is om gebruik van 

te maken. 

 
8. Graag ontvangen wij als SP fractie een compleet overzicht van de skatevoorzieningen + 

onderhoud. 
Antwoord: 

De skatebaan aan de Scandinaviëlaan is de enige skatebaan in de gemeente. 

Bijgevoegd treft u het keuringsrapport aan. 

 
 

 

Datum beantwoording vragen: 29 augustus 2014 

Contactpersoon: Ellentrees Müller 

E-mail adres:  e.muller@noordoostpolder.nl 

Tel: 633254 

 

 

 


