
 

 

 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstelnummer 21-020 / agendapunt 22.m.1 

 

Onderwerp: Skatebaan Veersepoort 

 

De Raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 28 januari 2021 

 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat, 

- skatebaan Veerse Poort onlangs op last van de rechter is gesloten in verband met erkende 

geluidsoverlast door skaters, 

- dit onderdeel is van procedures welke al + 11 jaren voortslepen tussen buurtgroep Prettig Wonen en de 

gemeente, 

- de buurtgroep keer op keer in het gelijk is gesteld, twee keer door de rechtbank, twee keer door de 

Raad van State, twee keer door de gemeentelijke bezwarencommissie, 

- vele belanghebbende bewoners geen lid zijn van genoemde buurtgroep en derhalve evenmin 

procespartij zijn, 

- de skatebaan niet alleen gebruikt wordt door skaters, maar ook door steppers en rolschaatsers; wellicht 

steppers zelfs de overhand hebben boven skaters, 

- de naam van het park daarom eigenlijk gewijzigd zou moeten worden in step - en skatepark, 

- het steppen aanzienlijk minder geluid produceert dan het skaten, 

- steppers veelal jong (basisschoolleeftijd) of zeer jong (kleuters) zijn, en daarom regelmatig begeleid 

worden door ouders, grootouders of zelfs in klasverband komen,  

- er tot op heden nog steeds geen goede oplossing is gevonden voor de problematiek van de 

geluidsoverlast terwijl deze reeds elf jaar speelt, 

- er tot op heden met niemand overleg plaatsvindt: niet met de procespartijen en evenmin met de overige 

bewoners, skaters en steppers, 

 

van mening dat, 

- de skatebaan een belangrijke voorziening is voor de jeugd uit de wijk en ver daarbuiten, zowel voor 

skaters als voor steppers, 

- de sluiting juist nu tijdens de beperkingen vanwege COVID-19 des te schrijnender overkomt op de 

gebruikers, 

- het tevens belangrijk is dat omwonenden niet onevenredig veel overlast van de skatebaan dienen te 

ervaren, 

- er nu eindelijk eens een definitieve oplossing moet worden gerealiseerd zodat skaters zoveel als 

aanvaardbaar weer kunnen skaten, steppers weer kunnen steppen en er voor de omwonenden een 

prettige woonomgeving ontstaat, 

 

 



verzoekt het college om 

 

1. op zeer korte termijn in gesprek te gaan c.q. te overleggen met alle belanghebbende omwonenden van 

de skatebaan, (dus niet alleen met de procespartijen) en met alle gebruikers van de skatebaan (dus 

ook met de steppers en/of hun ouders), 

2. in dit overleg te komen tot een definitieve oplossing welke kan rekenen op brede steun, zowel van 

omwonenden ( waaronder in ieder geval de procespartijen) als van de gebruikers, 

3. indien nodig de Raad binnen vier maanden een voorstel te doen voor een definitieve oplossing, 

4. te bezien of de step – en skatebaan, vooruitlopend op  een definitieve oplossing en gelet op de weinige 

overlast welke kinderen met stepjes veroorzaken, wel alvast opengesteld kan worden voor steppende 

kleine kinderen (basisschool en jonger), 

5. de Raad over de voortgang van voornoemd gesprek c.q. overleg actief te informeren  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van 

 

LPM, 

 

Piet Kraan 

 


