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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 29 april 2021
Agendapunt Motie Uitbreiden skatebaan Bevrijdingspark Uden
Onderwerp: : Uitbreiden skatebaan Bevrijdingspark Uden
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 29 april 2021
Inleiding
Het kan niemand ontgaan zijn dat de drukte op de skatebaan in het Bevrijdingspark steeds
verder is toegenomen. Zeker tijdens de Coronatijd heeft deze ontmoetingsplek nog veel drukker
geworden. We vinden het fijn om te constateren dat jongeren genieten van deze plek. Ze komen
vanuit heel Uden en omstreken om hier te bewegen en te ontmoeten. We zien dat de skatebaan
niet alleen voldoet aan behoefte van skateboarders, maar ook die van gebruikers met stepjes,
BMX en skeelers van verschillende leeftijden. De skatebaan barst uit haar voegen door toename
van steeds meer verschillende gebruikers.
Echter brengen deze populariteit en drukte ook problemen met zich mee. Het is zo druk
geworden op de skatebaan dat er niet genoeg plek is voor iedereen en dat gebruikers elkaar
letterlijk in de weg zitten. Jonge kinderen en jongvolwassenen botsen met elkaar. Dit geldt ook
voor de verschillende niveaus van beginnende tot ervaren skaters. Uit gesprekken met
jongerenwerk en gebruikers blijkt dat er ook behoefte is aan meer uitdaging. Kortom: er is
behoefte aan uitbreiding en differentiatie. Dit is noodzakelijk om aan de behoefte van alle
verschillende gebruikers te blijven voldoen.
Aangezien jongeren zelf het beste weten waar ze behoefte aan hebben, willen wij dat het college
bij het ontwerpen van de plannen ook met jongeren en jongerenwerk in gesprek gaat. Daarnaast
is het ook belangrijk dat de buurt wordt betrokken.
Constaterende dat:
1.
2.
B.

Er een toename is van het aantal verschillende gebruikers van verschillende leeftijden
De skatebaan te klein is
De skatebaan gedateerd is

4.
5.

De skatebaan weer moet voldoen aan de behoefte van verschillende gebruikers
Een moderne skatebaan ervoor zorgt dat gebruik weer meer gestimuleerd wordt

Overwegende dat:
»
We uitvoering willen geven aan het coalitieakkoord.
*

We de skatebaan willen moderniseren en daarmee de kwaliteit van de ontmoetingsplek
verhogen.

«
»
»

De skatebaan voldoende ruimte moet bieden voor alle verschillende gebruikers
De skatebaan differentiatie moet bieden voor verschillende niveaus vangebruikers
De skatebaan en de daarop geplaatste toestellen/obstakelsmoeten passen bij de
behoefte van gebruikers

«

De skatebaan kwalitatief gezien een fijne plek moet zijn om te ontmoeten en bewegen
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Draagt het college op om:
1. Te onderzoeken hoe de skatebaan in het Bevrijdingspark van een
kwaliteitsimpuls voorzien kan worden door deze uit te breiden in ruimte en in
differentiatie naar behoeft van verschillende gebruikers;
2. Hiertoe in gesprek te laten gaan met gebruikers, omwonenden, jongeren en
jongerenwerk om tot een passende invulling te komen;
3. Uiterlijk eind derde kwartaal 2021 met een voorstel naar de gemeenteraad te
komen

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
» Stan Willems (Jong Uden)
» Victor Smits (CWD-Leefbaar Uden)
* Ruud Ceerders (Gewoon Uden)
» Maurits van den Bosch (CDA)
* Marloes van Gils (D66)
» Monique Kappé (Groen Links)

Deze motie is aangenomen/y&rÿíoŕfJen in de raadsvergadering van 29 april 2021
drs. GJ. de Graaf, raadsgriffier

