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Datum 6 februari 2019

Onderwerp Skatepark Stadsoevers

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Sport

Portefeuiltehouder Van Ginderen

Schriftelijke vraag

ln Roosendaal hebben we sinds jaar en dag een skatepark wat zich bevindt in het Vrouwenhof.
De VLP heeft uit meerdere bronnen begrepen dat er ptannen zijn om het skatepark te verptaatsen
naar Stadsoevers.

Hierover heeft de VLP de volgende vragen:

1. Kunt u bevestigen dat u voornemens bent om het skatepark te verplaatsen van het
Vrouwenhof naar Stadsoevers?

2. Zo ja, kunt u aangeven binnen wetke termijn de verhuizing gaat ptaatsvinden?
3. ls er reeds gesproken met de gebruikers van het skatepark? Zo ja, wat was daarvan de

uitkomst?
4. Wat is de reden waarom het skateparkzou moeten worden verptaatst?

Atvast dank voor uw antwoorden

Namens de VLP-fractie,

Gerard van Zatinge



Wij beantwoorden uw vraqen ats votet:

Kunt u bevestigen dat u voornemens bent om het skatepark te verplaatsen van het Vrouwenhof
naar Stadsoevers?

Nee, wij zijn niet voornemens het skatepark te verplaatsen naar Stadsoevers. Op Stadsoevers
Oost wordt onderzocht of een gebied ingericht kan worden voor urban sports. Daarbij zal ook

de mogetijkheid worden gecreëerd om te skaten. Op termijn is de verwachting dat het gebied

waar nu het skatepark in Vrouwenhof is gesitueerd wordt heringericht. Bij deze herinrichting is
het nog de vraag of het skatepark behouden kan btijven.

2. Zo ja, kunt u aangeven binnen wetke termijn de verhuizing gaat ptaatsvinden?

Het ondezoek voor een gebied voor urban sports op Stadsoevers Oost is nog niet afgerond en
hierover heeft nog geen bestuitvorming ptaats gevonden.

3. ls er reeds gesproken met de gebruikers van het skatepark? Zo ja, wat was daarvan de
uitkomst?

Ja, de gemeente heeft contact met de gebruikers van het skatepark.Tij zijn betrokken bij de
invutting van het gebied voor urban sports op Stadsoevers Oost. De gebruikers van het skatepark
in het Vrouwenhof zijn enthousiast over de komst van een gebied voor urban sports op
Stadsoevers Oost.

4. Wat is de reden waarom het skatepark zou moeten worden verplaatst?

Van fysieke verplaatsing van het skatepark is geen sprake. Zie verder antwoord op vraag 1

Met vriendetijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,

.{ethouder RO.


