
 

 

 

 

 

 

AMENDEMENT 

art. 35 RvO 

 

Voorstelnummer 21-060 / agendapunt 13.a.1 

 

Onderwerp: Skatebaan Veersepoort 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 15 april 2021 

 

Ondergetekenden stellen voor het dictum van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 

De raad besluit tot:  

1. A: De aanleg van een nieuwe, vergelijkbare skatebaan op een andere locatie  en de sloop van de oude 

skatebaan; 

B: De aanleg van een nieuwe wijkspeelvoorziening; 

C: De maximale variant, en dus scenario 6 uit bijlage 1 behorende bij het raadsvoorstel uit te voeren. 

Daarbij maakt het niet uit of de nieuwe wijkspeelvoorziening op een andere locatie of op de locatie van 

de huidige skatebaan wordt gerealiseerd. 

D: Erop aan te sturen dat zowel de nieuwe wijkspeelvoorziening als de nieuwe skatebaan in 2021 

gerealiseerd worden. 

2. A: Bij de realisatie van de diverse voorzieningen belanghebbenden en stakeholders te betrekken m.b.t. 

hun wensen, bedenkingen en ideeën, etc.  

B: Voor deze participatie de trede “adviseren” van de participatieladder te hanteren.  

3. A: Een maximum bijdrage van de gemeente van € 341.000 te dekken uit de algemene reserve. Dit 

bedrag wordt verminderd met eventuele bijdragen van derden die de gemeente realiseert. Denk aan 

subsidies. 

B: Indien in de dekking op een andere en/of betere wijze kan worden voorzien, hierover de raad te 

informeren. 

C: Eventuele bijdragen die door de skaters zelf worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door crowdfunding, 

worden niet in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente, maar worden gebruikt voor 

toevoeging en/of uitbreiding van de nieuwe skatevoorzieningen op de nieuwe locatie. 

4. Spreekt de wens uit dat de huidige skatebaan in de Veerse Poort in overleg met betrokkenen kan 

worden heropend en na realisatie van een nieuwe skatebaan definitief kan worden gesloten. 

5. Het college informeert de raad over de voortgang van de ontwikkeling.  

 

Toelichting: 

Wij hebben kennis genomen van het raadsvoorstel waarin verschillende opties zijn opgenomen die tot een 

oplossing kunnen leiden voor dit dossier. Nadat het raadsvoorstel door het college aan de raad beschikbaar 

is gesteld, en de inspraak in de commissie ruimte van 6 april 2021, is ons nog zichtbaarder geworden welke 

maatschappelijke gevolgen de noodzakelijke sluiting heeft opgeroepen.  

 

Daarmee is ons nog duidelijker geworden dat zeker in deze tijd met veel beperkingen er ruimte moet zijn 

voor de jeugd om buiten te kunnen bewegen. Wij zien het belang van een snelle oplossing voor de buurt, 

en ook voor de gebruikers van de baan. Wij vinden met elkaar dat de gebruikers van de baan niet onnodig 

lang de dupe mogen zijn van dit juridische drama. Tevens zijn wij van mening dat deze situatie zo spoedig 

mogelijk opgelost moet worden.  

 



Wij hebben ook gezien dat er initiatieven zijn in de samenleving en dat er ondersteuning wordt geboden 

door bijvoorbeeld het aanbieden van materialen voor het oplossen van dit probleem. De energie die rondom 

dit dossier wordt opgemerkt willen we graag verder helpen en niet in de weg staan. We willen dat 

ondersteunen en samen met anderen tot goede oplossingen komen.  

 

Wij wensen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen en zo snel mogelijk de benodigde 

actie vanuit de gemeente bewerkstellingen. 
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