
Thema Opmerkingen omwonenden Hoe vaak genoemd? Reactie gemeente

Groen Er komt beton in plaats van groen. Daar ben ik tegen. 2 Uiteraard wil de gemeente haar groen zoveel mogelijk behouden. Bij sommige ontwikkelingen is dit echter niet mogelijk maar 

wordt er zoveel mogelijk rekening met het groen gehouden door alleen het hoognodige te vervangen. Veelal wordt het 

verwijderde groen gecompenseerd. Dit kan in de directe omgeving of elders.  Door het inpassen van de skatebaan kan er met 

het beschikbare budget ook een impuls worden gegeven aan het groen in de omgeving. Door bijvoorbeeld bloemrijke 

grasmengsels te gebruiken rondom de skatebaan wat goed is voor de flora en fauna. Bovendien is de afspraak dat de skatebaan 

niet hoger wordt dan 1,5 meter boven de grond. 

Rust Het ligt te dicht bij de begraafplaats. Dat zorgt voor overlast tijdens begrafenissen en het bezoeken van graven. 2 Het bestuur van de begraafplaats is akkoord met het aanleggen van de skatebaan. Wel worden afspraken gemaakt hoe overlast 

tijdens begrafenissen tot het minimum kan worden beperkt. Gemiddeld worden er 2 begrafenissen per maand gehouden en 

deze zijn voornamelijk op doordeweekse dagen wanneer gebruikers van de skatebaan op school of werk zijn. 

Overlast Van hoe laat tot hoe laat mag er geskated worden? 1 Er is een Europese norm voor skatebanen, waarin is vastgelegd dat het tussen 22.00 en 10.00 uur rustig moet zijn op de 

skatebaan. Hierover vindt ook nog een gesprek plaats tussen de omwonenden en de skaters. 

Inpassing Er moet geen verlichting komen, want dat gaat ten koste van het mooie groen. 1 Door het toepassen van verlichting zal met name in de winterperiode de skatebaan meer worden gebruikt. Wel dient dit subtiel 

te gebeuren en enkel de baan te verlichten tot een bepaalde tijd. De gemeente heeft de voorkeur om met een drukknop te 

werken die de verlichting voor een half uur aanzet. Dit wordt in overleg met de omgeving vastgesteld. 

Overlast We gaan muziekoverlast ervaren van de skaters. 3 Het kan voorkomen dat skaters een muziekbox meenemen. We zorgen ervoor dat omwonenden een aanspreekpunt hebben 

voor handhaving door BOA's en jongerenwerk en dat handhaving tijdig reageert op meldingen. We gaan het gesprek aan met 

omwonenden om tot regels te komen die rondom de skatebaan moeten gelden. Het voorstel is om hierbij uit te gaan van het 

opstellen van regels die ongewenste bezoekers weren. 

Rust Er zitten allerlei bedreigde diersoorten op en rond de begraafplaats. Die gaan hier overlast van ervaren. 1 Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar welke dieren op de begraafplaats hun leefomgeving hebben. Op basis van dit 

onderzoek wordt bekeken of en welke maatregelen eventueel nodig zijn om de dieren niet te verstoren. De gemeente neemt 

haar verantwoordelijkheid om actieve beschermingsmaatregelen uit te voeren mochten die bij aanleg van de skatebaan van 

toepassing zijn. 

Overlast We ervaren al drugsoverlast. Gaat de skatebaan deze overlast verergeren? 2 Meldingen over drugsoverlast worden altijd besproken in het veiligheidsoverleg tussen gemeente, jongerenwerk en politie. 

Normaliter volgt hieruit extra toezicht door politie en Cordaad jeugdwerk. De politie herkent de locatie niet direct als plek waar 

overlast ervaren wordt: er zijn over deze plek in 2022 geen meldingen binnengekomen. Omwonenden worden daarom 

nogmaals opgeroepen om wel melding te doen als ze overlast ervaren. De wijkagent heeft bovendien toegzegd de locatie 

voorlopig extra mee te nemen in zijn rondes, ook in de avond en nacht. Verder geeft de politie aan dat de komst van een 

skatebaan er juist voor kan zorgen dat plekken zoals het heuveltje letterlijk meer in het zicht komen te staan, waardoor de plek 

minder interessant wordt voor illegale activiteiten. 

Veiligheid Verkeersveiligheid: sinds de afsluiting van de Dijkstraat en de Markt is het veel drukker geworden in de Kerkhofstraat 

en bij de rotonde. Dit levert een nog gevaarlijkere situatie op. Let ook op dat kinderen niet zomaar de weg op kunnen 

rennen/steppen/fietsen/skaten. 

4 Hierover gaan we nog in gesprek met omwonenden, zodat de skatebaan op een veilige manier kan worden aangelegd. De 

verkeerskundige van de gemeente geeft aan dat het risico voor de verkeersveiligheid meevalt als juiste maatregelen rond de 

skatebaan worden getroffen. Er kan worden gekozen voor een fietsluisje bij de oversteek of extra waarschuwingsbord. Verder 

zou de ingang niet in een rechte lijn met de oversteek moeten liggen. 

Dit initiatief is goed voor de jeugd / locatie is goed 9 Fijn om te horen, dat is ook de reden dat de gemeente Valkenswaard voorstander is van het aanleggen van een skatebaan. 

Maak meerdere of een grotere skatebanen zodat verschillende groepen jeugd er terecht kan 1 In het ontwerp wordt rekening gehouden met verschillende sporten, niveaus en leeftijden zodat iedereen zijn hart kan ophalen. 

Groen Oproep om bomen te behouden 2 Er hoeven geen bomen te worden gekapt voor het realiseren van deze skatebaan. Ook wordt in het ontwerp rekening ermee 

gehouden dat de bomen niet dood gaan of ernstige beschadigingen oplopen. Dat is een van de redenen waarom deze locatie is 

gekozen. 

Veiligheid De skatebaan moet veilig zijn bij het gebruik 1 De skatebaan moet voldoen aan de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de NEN-en 14974 norm. Na aanleg wordt 

de skatebaan geinspecteerd en gekeurd door een geaccrediteerde keuringsinstantie. Na oplevering wordt de baan  4  keer per 

jaar geinspecteerd op veiligheid en onderhoud. 

Locatie Andere locatie in het Don Boscopark kiezen (niet midden in het park i.v.m. hangjeugd, maar anderen wel midden in het 

park)

1 Deze locatie in het park is gekozen omdat deze het meest in het zicht ligt en hierdoor goed in de gaten kan worden gehouden 

wat er allemaal gebeurt. 

Overlast Kan er regelmatig een wijkagent zijn gezicht laten zien, ook laat in de avond? 2 We zorgen ervoor dat omwonenden een punt hebben waar ze meldingen van overlast kunnen maken en dat BOA's tijdig 

reageren op meldingen. Hierover gaan we het gesprek aan met omwonenden. 

Inpassing Hoe houden we de skatebaan schoon en wat is hierin de rol van de gemeente en jongerenwerk? 2 Bij de aankleding van de skatebaan houden we rekening met het plaatsen van voldoende afvalbakken. Hierover wordt 

gesproken met omwonenden, de skaters en jongerenwerk. Verder wordt de skatebaan meegenomen in de onderhoudsronde 

van de gemeente en bij meldingen actie ondernomen. 

Overlast We gaan overlast ervaren van de jeugd. 1 We zorgen ervoor dat omwonenden een punt hebben waar ze meldingen van overlast kunnen maken en dat BOA's tijdig 

reageren op meldingen. Bovendien willen we de overlast tot het minimum beperken door aan de voorkant afspraken te maken 

tussen skaters en omwonenden. Hierover gaan we het gesprek aan met omwonenden. 



Overlast Gaan we geluidsoverlast ervaren van de harde skateboards op het beton? 1 De verwachting van de aannemer is dat er geen geluidsoverlast door de sport ervaren gaat worden. Ook kan de ontwerper van 

de baan rekening houden met geluid door elementen zo te plaatsen dat het geluid niet richting woningen weerkaatst.  Om dit 

zeker te weten, gaan we een test voor geluidsmeting uitvoeren op locatie. Omwonenden worden hierbij uitgenodigd. 

Veiligheid Er moet een duidelijke ingang komen. 1 Hierover wordt gesproken met omwonenden. 

Inpassing De skatebaan moet toegankelijk zijn voor hulpdiensten 1 Dat is een verplichting en hiermee wordt rekening gehouden in het ontwerp. 

Groen Hoe wordt de skatebaan ingepast? Laten we dat met groen doen. 2 Hierover wordt gesproken met omwonenden. 

Inpassing Bankjes erbij om op te zitten 1 Bij de aankleding van de skatebaan houden we rekening met de wensen van skaters, ouders en omwonenden. Hierover wordt 

het gesprek opgestart. 

Locatie Hoeveel draagvlak is er voor de skatebaan? Uit de drukbezochte bijeenkomst blijkt dat er veel jongeren gebruik willen gaan maken van de skatebaan. Ook is Urbansport 

(waar skaten, bmxen, steppen en inlineskaten onder vallen) in Nederland heel hard aan het groeien.  

Locatie Is het een idee om de oude hal van de rollerskatebaan te vervangen door een hal voor beide verenigingen: de 

rolschaatser en de skaters? 

Dit is helaas niet mogelijk. De skatebaan bestaat uit verschillende elementen waar je diverse trucs kan uitvoeren. De rollerbaan 

is met name bedoeld voor de rolhockeyclub die een vlak speelveld nodig heeft. Hierdoor zou de hal 2 keer zo groot moeten 

worden en dat is niet wenselijk. 


