
 

OPEN BRIEF AAN DE VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND, 

DE BURGEMEESTER EN DE WETHOUDERS VAN 

MIDDELBURG.  

 

 

 

Betreft: sluiting skatebaan Veerse Poort en consultatie Raad. 

 

 

Middelburg, 14 april 2020. 

 

 

Geachte Veiligheidsregio, geachte burgemeester, geachte wethouders, 

 

Na de abrupte sluiting van de skatebaan aan de Grote Sternstraat in de wijk Veerse Poort 

afgelopen week op last van de Veiligheidsregio Zeeland brengen wij het volgende onder uw 

aandacht.  

 

Uiteraard onderschrijven ook wij de volstrekte noodzaak om de verspreiding van het coronavirus 

met man en macht tegen te gaan. Dat staat buiten kijf. Echter, over de gehele gang van zaken 

over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in het algemeen en over voornoemd 

besluit in het bijzonder willen wij het volgende opmerken. 

 

Wij nemen allereerst aan dat voorafgaand aan voornoemd besluit consultatie daarover van het 

college c.q. de burgemeester heeft plaatsgevonden. Echter, de Raad is bij deze maatregel, zoals 

bij alle voorafgaande maatregelen, volledig gepasseerd. Waar het in dit specifieke geval om gaat 

is het ontbreken van de urgentie om zonder raadpleging van de Raad tot volledige sluiting van 

deze skatebaan over te gaan. Deze sluiting werd immers, zo hebben wij begrepen, al ettelijke 

dagen voorbereid. Consultatie van de Raad behoorde dus tot de mogelijkheden, al was het maar 

door raadpleging van het Presidium of een andere passende vertegenwoordiging van de Raad. 

Wellicht had dit tot andere inzichten geleid. 

 

Waar het ons ook om gaat: het is net alsof de Raad niets meer te zeggen heeft in Middelburg. 

Het gaat hier immers om besluiten met grote maatschappelijke gevolgen welke onze 

Middelburgers diep raken en waarover zelfs de mening van de Raad niet eens wordt gevraagd. 

Natuurlijk moet deze coronacrisis zoveel mogelijk worden bestreden. Maar dat hoeft toch een 

redelijk communicatietraject met de Raad niet in de weg te staan. Wij roepen u  op om ervoor zorg 

te dragen dat dit soort voorgenomen beslissingen voortaan zo mogelijk eerst voor advies 

voorgelegd worden aan de Raad, althans een passende vertegenwoordiging daarvan zodat 

besluiten in deze vooraf (in ieder geval breder maar wellicht ook beter) op hun maatschappelijk 

effecten in de Middelburgse samenleving worden gewogen. 

 

Daarenboven achten wij het wenselijk dat er te zijner tijd over deze gehele gang van zaken, 

waarbij een gemeenteraad volledig buitenspel is gezet, nota bene in de eigen gemeente, een 

stevige en brede evaluatie plaats zal vinden.  

 

Voor wat betreft het betrokken besluit zelf in dit verband nog het volgende. Wij hebben vele 

vormen van gebruik van deze skatebaan juist als heel positief ervaren. Zo zagen wij op allerlei 



rustige momenten kinderen van 12 jaar en jonger, begeleid door hun ouders, lekker even steppen. 

Die waren dolblij dat dit even kon. Deze doelgroep bijvoorbeeld is nu echt gedupeerd. 

 

Er had, in plaats van sluiting, ook gewoon toezicht kunnen plaatsvinden op de drukkere momenten 

(’s-middags) en wellicht een sluiting vanaf 19.00uur o.i.d. Over gebrek aan ambtelijke inzet valt, 

getuige het onderhoud van de begraafplaats, in Middelburg immers niet te klagen en dus hadden 

zij ook wellicht ook voor een dergelijk toezicht kunnen worden ingezet. 

 

In breder verband merken wij verder op dat overige speelmogelijkheden (niet alleen voor kinderen 

van 12 jaar en jonger, maar ook voor oudere kinderen) drastisch, wellicht te drastisch, zijn beperkt. 

Zo zijn veel speeltuinen dicht. Is dat nu wel echt nodig, of kunnen deze wellicht toch anderhalve 

meter-bestendig worden gemaakt? De corona-maatregelen gaan immers te lang duren om dit 

zonder discussie op zijn beloop te laten. Over dergelijke opties heeft de gemeentelijke politiek in 

de besluitvorming ook niet mee mogen denken terwijl dat met een beetje goede wil wel mogelijk 

was en is. 

 

Samenvattend maken wij ons dus zorgen over het in deze steeds weer buitenspel zetten van de 

Raad, over de toenemende inperking van de speel- en ontspanningsmogelijkheden van jongeren, 

en daarnaast ook over de repressie bij overtreding (boetes van €390,-….).  

 

Wij willen u allen (voor zover van toepassing) daarom met klem verzoeken, ten eerste, om aan te 

geven hoe u de Raad meer gaat betrekken bij de genomen en wellicht nog te nemen maatregelen 

in dit verband en, ten tweede, om aan te geven hoe de gemeente er toe bij kan dragen jonge 

mensen van beneden de 18 jaar in deze crisis iets meer te ontzien. 

 

In afwachting van uw antwoord, 

 

met vriendelijke groet, 

namens de Lokale Partij Middelburg, 

 

P.C. Kraan, fractievoorzitter. 


