
  

Motie vreemd aan de orde van de dag  

voor de raadsvergadering van 3 juli 2018 

Agendapunt: 18 
 
 
 
 
Onderwerp: Onderzoek naar mogelijkheid Revitalisering skatepark Schagen/Muggenburg 
 
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 3 juli  2018, 
 
Constaterende dat 
 

 Het huidige skatepark in Schagen/Muggenburg niet optimaal gebruikt kan worden vanwege: 

o De slechte materiele staat van onderhoud van de halfpipe; 

o De dimensies van zowel het park als die van de objecten onhandig zijn; 

o Weinig rekening wordt gehouden met verschillende rolsporten; 

o Fietsers de weg afsnijden via het skatepark, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt; 

o De huidige ondergrond bij vallen tot heftige blessures kan leiden; 

o Bovenstaande punten er mede toe leiden dat 50% van de beschikbare ruimte niet 

benut wordt. 

o Doordat er weinig zitplekken zijn de doelgroep die van het skatepark gebruik maakt 

beperkt blijft; 

 Een vernieuwd skatepark op de huidige locatie een enorme potentie heeft, zowel voor lokale 

bezoekers als die vanuit de regio (incl. leerlingen van bijv. Regius, ROC etc. tijdens 

tussenuren/na schooltijd), vanwege: 

o Bereikbaarheid met OV; 

o Geluidswal, drainage en fundering zijn al aanwezig; 

 Tijdens gesprek met gebruikers over het park en de onderhoudsstaat van de half-pipe met 

betrokken ambtenaar, bleek deze voor onderhoud onder speeltuinen te vallen, welke laatste 

periodiek worden opgeknapt.  

 De revitalisering van het park kan eventueel in fases worden uitgevoerd, waardoor het 

benodigde budget over enige tijd verspreid kan worden. Tevens kunnen een aantal 

elementen mogelijk worden hergebruikt dan wel verkocht worden aan derden; 

 
Overwegende dat; 
 

 Skateboarden een groeiende sport is die vanaf 2020 Olympisch is; 

 Skateboarden een spannende, vrije, creatieve en competitieve sport is voor alle 

leeftijdscategorieën. Daarbij is het een populaire kijksport voor de (groot)ouders van 

jongvolwassenen; 

 Een skatepark heeft een bindende en opvoedende functie. Het brengt mensen in beweging 

(bestrijding van bijv. obesitas), doet een beroep op doorzettingsvermogen;  

 Het huidige skatepark in de behoefte voorziet van ruim 50 actieve (lokale) skateborders, die 

tevens zorgdragen voor het dagelijkse onderhoud van het park; 



  

Roept het college op om 

Te onderzoeken of de revitalisering van het skatepark te realiseren is in samenspraak met de 
initiatiefnemer. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie CDA Schagen, S.M. Lensink, fractievoorzitter 
 
 
Zoals het is 
 

    
 
 
 
Inspiratiebeelden 
 

   
 
 
 


