
  

MOTIE 19

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2023

Onderwerp: Skatebaan voor Voorthuizen

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

De Raad gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
• er grote behoefte en enthousiasme bestaat bij de jonge inwoners van Voorthuizen voor een 

skatebaan;
• Plaatselijk Belang de wens voor een skatebaan nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht en 

daarbij denkt aan het terrein naast De Heuvelrand;
• het college het belang van bewegen onderstreept en dan ook graag daar waar mogelijk aantrekkelijke 

sport/speelplekken in de openbare ruimte ziet (memo rondvraag 18 oktober 2022); 
• er een goede kans bestaat dat er een geschikte locatie gevonden wordt in het plangebied 

Voorthuizen-Zuid met de verwerving van een terrein aan de Zeumerseweg. 

Overwegende dat: 
• niet alleen jongeren gebruik kunnen maken van een skatebaan, maar ook kinderen met kleine steps 

of crossfietsjes;
• veel Voorthuizense jongeren nu naar Putten gaan voor de skatebaan en deze reis in de toekomst dan 

niet meer hoeven te maken.
• in het plangebied Voorthuizen-Zuid een locatie is ingetekend voor een speelplek waarbij de kans op 

de realisering van een skatebaan door het college als kansrijk wordt gezien. 

van mening is dat:
• bij (her)inrichting van de openbare ruimte er een uitgelezen kans ontstaat om een sport-, speel- en 

beweegvoorziening in te passen;
• een skatebaan eventueel in combinatie met een bootcamp een fantastische investering zal zijn voor 

de jongeren in Voorthuizen en de rest van onze gemeente.

Verzoekt het college:
• om op korte termijn met Plaatselijk Belang Voorthuizen en andere stakeholders in overleg te gaan en 

zich in te zetten om een skatebaan voor Voorthuizen mogelijk te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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