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Onderwerp
Uitbreiding Skatebaan Bevrijdingspark

Advies
1.

Verder uitwerking te geven aan de uitbreiding van de skatebaan in het Bevrijdingspark volgens
voorliggend scenario.

2.

De incidentele lasten, ter voorbereiding en uitwerking van het plan, in 2022 van € 50.000,- te
dekken door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve.

3.

Bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken in de primitieve begroting Maashorst 2022.

Inleiding
Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad een motie “Uitbreiden skatebaan Bevrijdingspark Uden”
aangenomen. Er heerst drukte op de skatebaan. Jongeren komen vanuit heel Uden en omstreken om
hier te bewegen en te ontmoeten.
De populariteit van de skatebaan brengt problemen met zich mee. Het is te druk en er blijkt niet
genoeg plek te zijn voor iedereen. Jonge kinderen en jongvolwassenen “botsen” met elkaar. Daarnaast
is het niveauverschil een probleem. Een passende oplossing is nodig.

Beoogd effect
Er is behoefte aan uitbreiding voor alle gebruikers en differentiatie voor alle verschillende niveaus. Er is
onderzocht hoe de skatebaan gemoderniseerd kan worden waarbij de toestellen/obstakels passen bij
de behoefte van de gebruikers. Daarnaast moet de skatebaan een kwalitatief fijne plek zijn om te
ontmoeten en te bewegen.

Duurzaamheid
Binnen het uitvoeringsplan wordt er rekening gehouden met duurzaamheid. Hoe dit precies
opgenomen wordt in het uitvoeringsplan, zal dan worden bepaald.

Argumenten
1.1. Gebruikers hebben hun wensen kenbaar gemaakt
In de eerste gesprekken met gebruikers is door hen kenbaar gemaakt dat men tevreden is met de
omvang van de skatebaan. Daarbij merken zij wel op dat het verstandig is bij de uitwerking van het
plan de skatebaan niet meer in een ronde vorm aan te leggen, maar te kiezen voor een vorm, waarbij
minder verloren/loze ruimte is.
Gebruikers ervaren wel hinder van jonge kinderen met ouders en komen daarmee in botsing. Door
toevoegen van een zogeheten pumptrack worden deze gebruikers verspreid en gescheiden van elkaar.
Een pumptrack is een circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch volgen. Een pumptrack is
geschikt voor crossfietsen, steps, loopfietsen. De verwachting is dat jonge kinderen zullen vooral
gebruik gaan maken van deze track en de meer ervaren gebruikers van de skatebaan.

1.2. In het scenario is al rekening gehouden met geluid
Als de skatebaan toch wordt aangepast, opperden de gebruikers om meteen aandacht te besteden
aan het geluid en de skatebaan uit te voeren in beton (in 1 geheel) met een gecoate laag. Deze laag
zorgt voor minder geluid en de stalen holle elementen, die er nu staan, klinken daarbij niet meer door.

1.3. Dit plan geldt als goede basis voor het uitwerken van een uitvoeringsplan
Het betreft een globaal plan dat als basis geldt voor de verdere uitwerking tot een uitvoeringsplan.

1.4. Verder inpassing in bestaande situatie vindt nog plaats
In de vervolgfase wordt het plan nog verder ingepast worden in het park. Daarbij worden er
verschillende randvoorwaarden aangehouden en tevens zullen bevindingen vanuit het
participatieproces, waar dat mogelijk is, opgenomen in het uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de
skatebaan. Daarnaast zal het huidige Calisthenics parcours (een speel- en trainingstoestel) worden
opgenomen in de plannen.

2.1. De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan over de inzet van gemeentelijke middelen.
2.2. Er is geen budget beschikbaar gesteld voor dit plan
Op dit moment zijn er nog geen middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de skatebaan.
Bij de uitwerking van dit uitvoeringsplan zal tevens een raming worden opgesteld zodat de
gemeentelijke begroting wordt belast op basis van een specifieke kosteninschatting van het scenario,
met daarbij tevens een doorlopen participatieproces en een betere inschatting van de daadwerkelijke
uitvoeringskosten.
Na nadere uitwerking van het plan komen wij bij u terug om definitief vast te stellen welke kosten er
gemaakt dienen te worden voor de uitvoering van voorliggend scenario en welke middelen er dan
beschikbaar gesteld dienen te worden. Ook dan wordt bepaald welke kosten gemoeid zijn ten behoeve
van de uitbreiding van areaal (beheer en onderhoudskosten).

Kanttekeningen
1.1. Plankosten zijn op basis van kengetallen (grove bedragen) ingeschat.
Het betreft een globaal plan, dat geldt enkel en alleen als richting. Hierin wordt de vraag beantwoord
“waar hebben we het over?”. Bij de definitieve kostenbepaling kan deze hoger óf lager uitvallen. Hierbij
is vooralsnog een bandbreedte van 10% gekozen.

Financiën
Voor verdere uitwerking van het plan wordt een bedrag van € 50.000,- incidenteel ingezet.
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Afstemming gemeente Landerd
Zware afstemming: op basis van het protocol met de gemeente Landerd valt dit advies onder de
"zware" procedure. Zowel inhoudelijk als in het gezamenlijke overleg poho financiën is het voorstel
afgestemd en akkoord bevonden

Participatie
Gebruikers: Op 21 juni 2021 heeft er een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met gebruikers
van de skatebaan.
Omwonenden: Op 3 augustus 2021 is een eerste contact geweest met bewoners. Tevens zijn er via de
uitnodigingsbrief nog enkele reacties ontvangen. Deze zijn terug te vinden in de bijlage 2.
Verdere participatie: Dat heeft niet plaatsgevonden. Er is enkel en alleen een eerste inventarisatie
gedaan naar de wensen en verwachtingen bij beide groepen.

Communicatie
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan van het scenario zal er een communicatieplan worden
gemaakt. Daarin wordt opgenomen hoe de communicatie en participatie met bewoners en stakeholders
wordt opgepakt.

Vervolg
Als u instemt met de verdere uitwerking, wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Daarbij wordt tevens
met aandacht naar de participatie gekeken. Vervolgens zal aan de gemeenteraad van Maashorst het
definitieve advies met betrekking tot het beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget voorgelegd
worden.

Bijlagen
1.
2.

Memo: scenario voor uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark. 21.104760
Reactiedocument: communicatiedossier gebruikers en directe belanghebbende/bewoners.
21.105320

3.

Motie: Uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark Uden: 21.114281

4.

Begrotingswijziging: uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark Uden: 21.114664

5.

Raadsbesluit: Uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark: 21.115230

Uden, 14 september 2021
Burgemeester en wethouders van Uden
de interim secretaris

de burgemeester

R.S.M. Heintjes

drs. H.A.G. Hellegers
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