
SKATEBAAN DON BOSCOPARK



1. Initiatief skatebaan

2. Doel van deze avond 

3. Voorstellen 

4. Status project 

Aanleiding en context



1. Locatie skatebaan 

2. Zorgen doornemen 

3. Hoe nu verder? 

Klopt dit met de verwachtingen? 

Zijn er andere punten van belang? 

Programma



• Waarom niet sportpark? 

• Waarom geen andere locatie in Don Boscopark? 

• Hoeveel draagvlak skatebaan?

• Waarom niet oude rollerskatebaan vervangen?

Zorgen locatie



Locatie Don Boscopark

• Draagvlak skatebaan → idee van skaters, opgepakt 
door gemeenteraad in het licht van breder beleid

• In het zicht 

• Goed bereikbaar vanuit iedere wijk

• Logische locatie ten opzichte van andere 
beweegplekken

• Geen extra investeringen nodig 

• Geen bomen kappen, impuls d.m.v. nieuw groen

• Rand van Don Bosco park → flexibiliteit in rest van 
park



Ander locaties

• Oude rollerskatebaan vervangen → beide 
doelgroepen hebben een andere behoefte en dan 
wordt het complex op die plek te groot

• Sportpark: hangjongeren die gebruik skatebaan
beperken + geen geschikte locatie op park



• Verkeersveiligheid

• Veiligheid skatebaan

• Duidelijke ingang

• Parkeerplaatsen auto’s, scooters en fietsen

• EHBO-doos

Zorgen veiligheid



Veiligheid

• Verkeer: in overleg met omwonenden over 
maatregelen om verkeer veilig te houden, 
bijvoorbeeld een duidelijke in- en uitgang

• Veiligheid skatebaan: allerlei veiligheidsregels 
waaraan skatebaan moet voldoen + jaarlijks 
onderhoud

• Ingang: in overleg bepalen waar die moet komen



• Groen vs. beton

• Bomen behouden

• Inpassen door middel van groen

Zorgen groen



• Bomen blijven staan

• Groen krijgt impuls door in overleg met 
omwonenden te bepalen welke beplanting er
omheen komt

Kom aan tafel en praat mee! 

Groen



• Komt er verlichting? 

• Hoe voorkomen we afval?

• Kunnen de hulpdiensten er wel bij?

• Komen er zitbankjes?

Zorgen inpassing



• Verlichting

• Afval

• Hulpdiensten

• Zitbankjes 

Dit wordt allemaal in overleg met de omgeving 
bepaald

Inpassing



• Wat zijn de openingstijden?

• Geluidsoverlast skateboarden 

• Muziekoverlast 

• Hangjongeren

• Drugsoverlast 

• Wordt er gehandhaafd bij overlast? 

Zorgen overlast



Overlast

• Geluidsoverlast skateboarden: geluidstest

• Veel mensen en beweging leidt tot een beperking 
van illegale activiteiten

• Handhaving: toezichthouder sport + BOA’s
+ wijkagent (allemaal extra aandacht) 

• Preventief: jongerenwerk 



• Begrafenissen en bezoeken graven

• Bedreigde diersoorten 

Rust op de begraafplaats



Rust op de begraafplaats



• Begrafenissen en bezoeken graven

• Bedreigde diersoorten → flora en fauna onderzoek

Rust op de begraafplaats



Hoe nu verder?



Belangrijke data

• 16 november: geluidstest skateboarden 


