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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/22/069781 

Documentnummer: 321106 

Datum: Dinsdag 18 oktober oktober 2022 

Onderwerp: Skatebaan Johan de Wittstraat/Geesbert van Barneveldpark 

(toezegging 441) 

Bijlage(n):  

 

Geachte Raad, 

Inleiding 

De aanleiding voor deze brief is een motie die uw raad heeft aangenomen op 20 september 2022 

over het vernieuwen van de skatebaan in het Geesbert van Barneveldpark. Deze motie is tot stand 

gekomen vanwege een petitie met 465 handtekeningen die oproept tot ‘Verbetering van de 

kwaliteit, veiligheid en oppervlakte Skatepark Wassenaar’. In de motie draagt u het college op om: 

• Een plan te maken om de skatebaan te vernieuwen.  

• Deze vernieuwde baan te ontwerpen in overleg met de skaters en te verhouden naar de 

verwachtingen van de initiatiefnemers van de petitie, maar geen ruimte bieden voor 

verlichting.  

• In het plan de mogelijkheden tot vergroting van het oppervlak te verwerken. 

• Dit plan op te sturen naar de raad met het concept van dit nieuwe park en de kosten die dit 

met zich mee zal brengen. 

Als gemeente willen we Wassenaar graag aantrekkelijk houden en nog aantrekkelijker maken. Een 

goed aanbod van activiteiten en sport voor de jeugd is daar een belangrijk deel van. Als jongste 

olympische sport is skateboarden steeds aansprekender voor een brede groep mensen. Daar past 

een mooie en verzorgde skatebaan bij. Die kan functioneren als een plek voor sport en sociale 

interactie, op een inclusieve manier, voor jong en oud. 

Met deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over het huidige plan van aanpak van het 

college, en over enkele aandachtspunten in het realiseren van een nieuwe skatebaan. 
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Plan van Aanpak 

Gedurende het voorbereidings- en realisatietraject zijn er drie momenten waarop we de raad 

informeren of om advies vragen.  

Q1 2023 – aanvraag voorbereidingskrediet 

De vernieuwing van de skatebaan maakt geen deel uit van de begroting voor 2023. Hiervoor 

vragen wij de raad om een voorbereidingskrediet. Dit krediet is bedoeld voor de formulering van de 

opdracht, het participatietraject en het maken van ontwerpvarianten. Het college is voornemens 

om de aanvraag voor het voorbereidingskrediet u in de raadsvergadering van 31 januari 2023 voor 

te leggen. Er zal een externe partij worden gezocht met ervaring in skatebanen en 

participatieprocessen om het ontwerpen van de baan te begeleiden. 

Q4 2023 – uitkomsten participatietraject en ontwerpvarianten 

Het participatietraject vindt daaropvolgend plaats. Op basis van de uitkomsten worden tenminste 

twee ontwerpen gemaakt. De opties zijn in deze fase ook doorgerekend. Het college zal deze 

ontwerpvarianten aan u voorleggen, samen met een advies welke variant de voorkeur van het 

college geniet. Ook vragen wij u op dat moment om een uitvoeringskrediet, waarmee de nieuwe 

skatebaan gebouwd kan worden. 

2024 - realisatie 

Ten slotte informeren wij u over de planning en voortgang van de realisatie van de skatebaan. 

Nadat de keuze voor een ontwerp is gemaakt, wordt de uitvoering aanbesteed. Hierbij zal de 

uitvoeringsfase van het project worden gepland.    

Aandachtspunten 

Verschillende groepen worden betrokken bij het participatieproces. Voor het ontwerp worden 

(potentiële) gebruikers gevraagd mee te denken. Daarbij geeft de gemeente wel aan dat er 

grenzen zijn aan wat binnen een redelijk budget kan worden gerealiseerd, en wat past in de 

omgeving. Ook omwonenden worden betrokken om draagvlak te creëren voor de baan. 

Het is de intentie van het college om van de vernieuwde skatebaan een inclusieve plek te maken. 

De vernieuwde skatebaan moet een plek zijn waar skaters van alle leeftijden zich thuis voelen, en 

die wat te bieden heeft voor zowel beginners als gevorderden. Ook wil het college de mogelijkheid 

laten onderzoeken om de baan (deels) toegankelijk en bruikbaar te maken voor skaters met 

mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel. 

Ook de inpassing in het Geesbert van Barneveldpark en het groen is een aandachtspunt. Het 

college gaat de mogelijkheden om de skatebaan uit te breiden onderzoeken en afwegen tegen het 

behoud van het bestaande groen in het park. Daarnaast wordt in het ontwerp de mogelijkheid 

meegenomen of de skatebaan door middel van paden op een logische manier is te verbinden met 

de andere sport- en speeltoestellen in het park. 
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Het college heeft de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om projectmatig werken door te 

ontwikkelen. Het project om de skatebaan te vernieuwen zal expliciet langs de aspecten van dit 

doorontwikkeltraject worden opgepakt. In dit traject wordt gestuurd op de volgende aspecten: 

• Financiën 

• Organisatie 

• Kwaliteit 

• Informatie en communicatie 

• Planning 

Door op de juiste momenten een go/no go moment in te bouwen, kan actief op deze aspecten 

worden getoetst. Ook gebruikt de ambtelijke organisatie dit project om meer mensen in te werken 

op projectmatig werken. 

Huidige skatebaan 

Tijdens de behandeling van de motie is toegezegd u het meest recente inspectierapport van de 

skatebaan toe te sturen. (Toezegging 442) Deze heeft u vrijdag 7 oktober via het griffienieuws 

ontvangen. De aandachtspunten die hierin genoemd staan, zijn reeds hersteld. Overige in het oog 

springende punten zijn direct meegenomen. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders,  

 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


