Urban Sportpark Katwijk

Datum : 1 september 2020
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Inleiding
Met trots bieden wij u het Plan aan voor de realisatie van een nieuw Urban Sportpark Katwijk. Dit
plan is opgesteld op initiatief van een groep enthousiaste skaters/ bikers. Onder het kopje “Wie zijn
wij” stellen we ons zelf voor.
Het bestaande skatepark is verouderd, voldoet niet meer aan de normen en vraagt groot onderhoud.
Daarnaast zien we dat het skatepark te klein geworden is voor het aantal jongeren dat hier dagelijks
gebruik van maakt. Onder het kopje “Waarom een nieuw Skatepark?” wordt hier verder op ingegaan.
Historie
Het skatepark Scum, gelegen naast het gelijknamige jongerencentrum, is in fasen gerealiseerd. Wat
ooit begon als een bescheiden miniramp werd later een zeer brede miniramp met spine en boxen en
een half-pipe. Enkele jaren later is het uitgebreid met een groot streetgedeelte. Hierdoor is één van
de grotere skateparken in Nederland ontstaan. Het park is tot stand gekomen dankzij het grote
enthousiasme en betrokkenheid van skaters, jongerenwerk en uiteraard de gemeente.
Het skatepark is aangelegd in 2008 met financiering van Fonds1818 (€ 75.000,-). Het asfalt is
aangelegd en gefinancierd door de gemeente Katwijk.
Nut & Noodzaak van een Skatepark Scum
Op het skatepark worden sportactiviteiten uitgevoerd die je kunt benoemen onder de verzamelnaam
“Urban sport”. Denk aan het uitvoeren van trucs met een skateboard, fiets of step. Urban sports zijn
booming en is een belangrijke sport in de tegenwoordige samenleving.
Urban sport kan een middel zijn voor het behalen van beleidsdoelstellingen ten aanzien van
bewegen, gezonde leefstijl en sportparticipatie. Deze voordelen zijn in verschillende domeinen te
zien:
 Sport- en cultureel domein: het nieuwe activiteitenaanbod stimuleert een gezonde, actieve
leefstijl en meedoen in de samenleving. Deze sporttrend biedt een uitgelezen kans om een
doelgroep te bereiken die niet altijd even makkelijk te bereiken is voor een gemeente.
 Sociaal en maatschappelijk domein: de urban scene bereikt nieuwe doelgroepen en vormt een
community die werkt aan weerbare en initiatiefrijke mensen. Ze draagt bij aan kwaliteiten als
zelfredzaamheid, ondernemerschap en talentontwikkeling.
 Ruimtelijk domein: locaties voor urban sports zijn goedkoper dan officiële sportaccommodaties.
Helemaal als locaties al vanaf het ontwerpproces bij gebiedsontwikkeling beweegvriendelijk
worden ingericht. De stad als podium en/of playground voegt waarde toe aan de openbare
ruimte. Bovendien spelen urban sports een rol bij hergebruik van leegstand.
 Economisch domein: urban culture is een creatieve en artistieke lifestyle die gebaseerd is op
learning by doing, ondernemerschap en innovatie. De urban scene voegt nieuwe activiteiten toe
aan het stadsleven, het bindt jongeren aan de stad/dorp en door het hippe imago creëert de
urban scene ook economische meerwaarde bij gebiedsontwikkeling.
Huidig gebruik
Vanwege de pandemie en de dreiging dat het skatepark gesloten zou worden is er een
reserveringstool ontwikkeld. Uit deze reserveringstool blijkt dat er dagelijks 50 tot 130 kinderen/
jongeren gebruik maken van het skatepark. De leeftijd is gelegen tussen circa 10 en 25 jaar. We zien
dat het skatepark op jaarbasis circa 22.400 tot 29.200 uur gebruikt wordt (ca. 80 uur dagelijks
gebruik x 280 a 365 dagen). Je zou uit kunnen gaan van gemiddeld 25.000 uur per jaar.
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Gemeentelijk beleid
De gemeenteraad van Katwijk heeft het Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-20301 op 13
februari 2020 vastgesteld. Hierin wordt de enquête van november 2017 “Bewegen die je Buiten”
aangehaald en hierin is een van de aanbevelingen het opknappen/ vernieuwen van het skatepark bij
Scum.
In hoofdstuk 4 “Van idee naar werkelijkheid” van het Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030
staat het opknappen van skatebaan Noordduinseweg als actie om uit te voeren.
Deze actie is echter niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
De vraag is of het opknappen van de skatebaan behoort tot regulier onderhoud/ exploitatiebudget of
dat het hier gaat om een investering waarvoor een investeringsbudget vrijgemaakt zou mogen
worden door de gemeente Katwijk. Onder het kopje “Financiering” wordt hier nader op ingegaan.

Wie zijn wij?
In dit hoofdstuk stellen we onszelf voor. Wij
vinden het super belangrijk dat er nieuw
skatepark komt voor onszelf, de Katwijkse jeugd
maar ook voor de regio Duin & Bollenstreek.
Jari Roggeveen
Jari is 17 en komt uit Katwijk. Jari is zeer
getalenteerd op het gebied van BMX fietsen. Hij
won al meerdere internationale toernooien en
behaalde op het Nederlands Kampioenschap
2019, als jongste deelnemer, de tweede plaats. BMX is een fietscross met verschillende disciplines,
waaronder Freestyle. Jari Roggeveen blinkt vooral uit in deze discipline, die sinds kort overigens ook
Olympisch is. Naast scholier is Jari professioneel BMX’er. Hij heeft diverse sponsorcontracten en
geeft geregeld clinics en demonstraties. https://sportverkiezingenkatwijk.nl/sportbelofte-van-hetjaar-jari/
Daan
Daan is 18 jaar en komt uit Katwijk hij zit op het mediacollege in Amsterdam.
Daan is graag op het skatepark te vinden omdat hij daar zijn hobby kan uitoefenen en plezier heeft
met vrienden.
Jochem
Jochem is 16 jaar en komt ook uit Katwijk. Voor Jochem is het skatepark super belangrijk. Hij brengt
er veel tijd door. Het skateboarden doet hij het meest. Het geeft een goed gevoel als een tric is
gelukt. Het skaten is inmiddels een olympische sport.
Stephen
Voor de 18-jarige Stephen is het skateboarden ook super belangrijk. Buiten sporten en omgaan met
vrienden geeft energie. Stephen komt uit Katwijk.
Jack
Jack is 23 jaar en studeert sociaal werk op hogeschool leiden. Hij komt uit Katwijk. Jack komt al 10
jaar op de skatebaan van Scum. In deze 10 jaar heeft jack veel geleerd en kinderen kijken vol plezier
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naar hem toe. Het skate is voor hem altijd belangrijk geweest in zijn leven. Het heeft zijn
zelfvertrouwen vergroot en kon hij altijd zijn gevoel kwijt door te skate. Zo zegt jack over het skate:
“zonder skate was mijn leven niet goed uitgepakt zoals het nu is, ik ben dankbaar dat ik skate ontdekt
heb”. Verder is Jack van mening dat dit ook voor andere kinderen en jongeren kan betekenen, maar
daar hebben wij wel een veilige omgeving voor nodig, een nieuw skatepark dat levens voor veel
kinderen en jongeren kan verbeteren. Helpen jullie ons om dit waar te maken?
Levi
Levi komt al meer als 10 jaar in het skatepark op de Noordduinen. Het skaten de vrienden die je door
het skaten maakt zijn voor hem allemaal daar begonnen. Nu kent hij mensen over de hele wereld,
heeft hij een sponsor en reist overal heen om te skaten. Levi hoopt andere kinderen hiermee te
inspireren. Het skatepark is alleen niet meer wat het geweest is en moet hoognodig vervangen
worden omdat het simpelweg ouderwets en gevaarlijk is.
Jarno
Jarno is 19 jaar oud en komt uit Katwijk en hij doet aan bmx’en. Hij komt al zo'n 7 jaar lang op het
skatepark van Katwijk. Jarno heeft hier heel veel leuke herinneringen aan en een hoop vrienden
gemaakt. Door de jaren heen is het skatepark steeds slechter en onveiliger geworden en daarom is
hij van mening dat het park snel vernieuwd moet worden.
Michael
Michael is 17 jaar oud. Hij woont in Katwijk en komt al sinds dat hij klein is op scum. Michael vindt
het belangrijk dat een skatepark goed is, omdat je hier altijd heen kan gaan en geen lid hoeft te zijn
van een organisatie. Het park word steeds slechter, en het is tijd voor vernieuwing
Kees, Koyla en Guus
Kees, Koyla en Guus zijn van de jongere generatie die dagelijks uren doorbrengen op de step, BMX of
skateboard. Voor hen is het skatepark belangrijk als plek waar je vrij kunt sporten, je vrienden
ontmoet en elke dag oefent om een bepaalde tric onder de knie te krijgen.
Kees en Kolya zijn 12 jaar, Guus is 13 jaar. Guus en Kolya zitten op het Nortgo-College en Kees op de
KTS in Voorhout. Ze wonen alle drie in Katwijk.

Locatie
Het huidige skatepark is gelegen aan de Noordduinseweg in Katwijk aan Zee. Onderstaande foto
geeft de huidige situatie weer. Het skatepark kent op dit moment een aantal onderdelen, te weten:
- Skatepark
- Graffitimuur
- Basketbal/ trapveld
- Opslag gemeentewerken
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Alleen het skate-gedeelte is op dit moment circa 1.700 m2. Het gehele gebied is circa 4.700 m2.
Teneinde een kwalitatief hoogwaardig nieuw Skatepark te realiseren wordt uitgegaan van een
oppervlakte van ca. 4.500 m2. In Bijlage 2 zijn diverse afbeeldingen weergegeven waarop het
oppervlakte is weergegeven.
Een gedeelte is op dit moment in gebruik is door gemeentewerken ten behoeve van opslag van
onder andere betonnen stelcon-platen, pallets, rioleringswerken, losse stenen, bouwhekwerken, etc.
Deze locatie voor opslag levert een gevaarlijke en onveilige situatie op voor de gebruikers van het
skatepark. Onze dringende vraag is dan ook om dit gedeelte toe te voegen aan het skatepark. Het
gebruik van dit gedeelte voor opslag is ook niet passend binnen het vastgestelde bestemmingsplan.

Waarom een nieuw Skatepark?
Onveilige situaties
De slechte staat van het skatepark veroorzaakt onveilige situaties en ongewenste ongelukken.
Bijvoorbeeld: Je rijdt op je skateboard/bmx/inlineskates/step door het skatepark, er komt een stukje
loskomend asfalt onder het wiel wat dus een val veroorzaakt.
Wij als skaters vinden vallen natuurlijk helemaal niet erg, dat hoort nu eenmaal bij de sport. Maar
wat wij wel vervelend vinden is als je ongewenst valt door een gebrek van het skatepark. Dit kan
behoorlijke ongelukken veroorzaken omdat je hier niet op bent voorbereidt.
Doordat het skatepark ouder wordt is de kans op ongewenste ongelukken groter. Dit soort dingen
zijn jammer want het weerhoudt de toekomstige jeugd nieuwe tricks te leren en zullen zij niet snel
doorgroeien. Ook de onderdelen wat er nu staan zijn eigenlijk verleden tijd. We zien dat zodra er
iemand steeds beter in skaten wordt hij/zij een ander skatepark opzoekt om daar zijn passie voort te
zet.
Het asfalt bij Skatepark Scum is zodanig slecht, dat als je valt je ontveld bent (ook met bescherming).
Ook het materiaal, zoals kleding, skateboard, wielen etc. gaan hierdoor kapot.
Als je een dag hebt geskate op scum merk je dat je wielen van je step gesleten zijn. Ook hier hebben
andere sporters op scum last van.
Verslechterd imago
Mensen zijn altijd zeer positief over het skatepark van Katwijk, vooral omdat het lang één van
grootste skateparken van Nederland is geweest. Door de slechte huidige staat van het skatepark
komt er een negatief imago dat heel jammer is.
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Groot onderhoud of nieuw?
Het skatepark wordt ouder waardoor het vraagt om groot onderhoud. De staat van het asfalt is heel
slecht, veel gaten, losse steentjes en hele stroeve stukken. Op de onderdelen zijn schroeven en
beplating los. Daarnaast is er roest ontstaan. We hebben onderzocht of het uitvoeren van groot
onderhoud leidt tot een veilig en kwalitatief goed skatepark. Helaas hebben we moeten constateren
dat het uitvoeren van groot onderhoud géén optie is.
Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2016 (WAS) is een skatepark een
speeltoestel. De onderdelen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan het WAS. Zo zijn onder
anderen de hekjes te laag en voldoet de ondergrond (het asfalt) niet meer.
Het 'warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen' bevat regels voor ontwerp, constructie, beheer
en onderhoud van speeltoestellen. De beheerder of eigenaar van een openbaar toegankelijk
speeltoestel moet zorgen dat dit toestel voldoet aan deze regels. Voor het skatepark bij Scum is dat
de gemeente Katwijk.
In de Europese norm “NEN-EN 14974 (2019)” zijn de veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
Skateparken vastgelegd. Het huidige skatepark voldoet niet aan deze Europese norm.
Ook al zou de ondergrond vernieuwd worden dan voldoen de onderdelen niet meer aan de
regelgeving. Naast een nieuwe ondergrond moeten dus ook de onderdelen vernieuwd worden. We
hebben het dan over een totale herstructurering van het bestaande skatepark.
Omdat we dan praten over een heel nieuw skatepark hebben we vervolgens nagedacht over het
hergebruiken van de bestaande ondergrond. Bij het realiseren van een nieuw betonnen skatepark
kan het huidige asfalt dienen als fundering. Het afvalt hoeft dus niet afgevoerd te worden.
We hebben de verschillen van een betonnen en een metalen skatepark op een rijtje gezet.
Hieronder de belangrijkste punten.
Onderwerpen
Skaten op een
warme dagen
Onderhoud

Veiligheid

Winter

Metalen skatepark
Helaas kan dat niet ivm brandwonden
bij vallen door de opgewarmde metalen
platen
Bij een metalen skatepark is altijd
onderhoudt, zoals roest, schroeven die
los komen en het asfalt wat loskomt
De bovenstaande punten veroorzaken
de kans op vallen.

Helaas kan er niet veel geskate worden
in de winter omdat er vaak in de
middag condens ontstaat op de
metalen platen, waardoor het glad
word en verhoogd het de kans op
ongelukken.

Betonnen skatepark
Op warme dagen kan het skaten
doorgaan
Geen/ minimaal onderhoud

Vallen hoort eenmaal bij skate. Bij
betonnen skateparken val je niet
door hinder van het skatepark zelf
(losse onderdelen,steentjes van het
asfalt etc)
Muts op, wanten, dikke trui/jas en
skate maar!!

Je kan het eigenlijk best vergelijken met voetbal. Er zijn niet veel voetbal verenigingen meer die op
grasvelden spelen, vaak zijn deze vervangen door kunstvelden. Onderhoudt was vaak de
hoofdonderwerp. (Metalen skateparken -> betonnen skateparken.)
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Wedstrijdambities
In 2016 werd bekend dat skateboarden voor het eerst een officiële Olympische Sport zal zijn tijdens
de spelen in Tokyo van 2021 (ivm de pandemie 2021). Het IOC, het bestuursorgaan dat skateboarden
toeliet, ziet in skateboarden een sport voor de toekomst met een enorme interesse vanuit de jeugd.
Tijdens de spelen in Tokyo kunnen er in verschillende categorieën om de medailles gestreden
worden. Uniek is dat zowel jongeren als volwassenen kunnen meedoen in hun eigen leeftijdsklasse.
Nederland heeft zich weten te kwalificeren en zal met maar liefst 23 skateboarders in zes
categorieën meestrijden om de medailles.
Er zijn drie onderdelen binnen BMX.
Racing; BMX-wedstrijden rijd je op een baan vol hindernissen. Vergelijkbaar met een
motorcrossbaan, alleen een stuk kleiner en korter.
Freestyle: Bij Freestyle gaat het om het uitvoeren van figuren en sprongen. Deze kunnen op vlakke
stukken, op obstakels of op een helling worden uitgevoerd. Rijders worden vervolgens beoordeeld
d.m.v. cijfers voor de moeilijkheid, originaliteit en stijl.
Pumptrack: Het gaat bij BMX pumptrack om 100% fietsbeheersing. Er mag dan ook niet getrapt
worden. Een pumptrack parcours is een kruising tussen een fietscrossbaan en een skatepark.
In juli 2003 heeft het Internationaal Olympisch Comité bekend gemaakt dat BMX de Olympische
status heeft gekregen. Tijdens de Olympische Spelen 2012 in Londen heeft Nederland een 3e plaats
bij de vrouwen en een 4e en 5e plaats bij de heren weten te bemachtigen. En bij de Olympische
Spelen in 2016 wisten we een 2e en 7e plaats te behalen bij de mannen en een 4de plaats bij de
vrouwen. We doen dus bovenaan mee in de wereldtop! Vanaf 2021 (Tokyo) is ook BMX Freestyle een
Olympisch onderdeel.
Zoals eerder aangegeven is Jari Roggeveen de meest bekende skater/ bmx’er in de regio. Hij doet
mee aan internationale wedstrijden en is een super talent.
Een nieuw skatepark biedt mogelijkheden om officiële wedstrijden te organiseren. Dit willen we
graag gaan doen! Daarnaast kan er skate-, step- en BMX-les gegeven gaan worden.
https://skateboardbond.nl/events/
https://www.knwu.nl/bmx/introductie

Programma van wensen en eisen
Huidige functies
De huidige skatebaan Scum wordt enthousiast gebruikt door kinderen/ jongeren met een BMX-fiets,
step, skateboard of inline-skates. Daarnaast wordt het basketbalveld gebruikt om de voetballen of te
basketballen. Verder zien we actief gebruik van de graffitimuur.
Toekomstige functies
In de toekomst zien we graag de volgende functies:
 Skatepark (2.500m2: huidige 1.700 m2, uitbreiden met 800 m2): een goede mix van Street en
Park waarbij verschillende leeftijdscategorieën en jongeren die verschillende niveaus hebben
kunnen skaten/steppen/ bmx’en.
 Graffiti muur wordt geïntegreerd met het skatepark.
 Toevoegen van Urban Sports als calisthenics, freerun, bootcamp, Streetball (olympische vorm
van street basketball) en panna street soccer.
 Het gebied (900 m2) dat nu in gebruik is door gemeentewerken (opslag pallets, straatmateriaal
etc) inrichten als BMX pumptrack.
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Veilige afscheiding van het fietspad, weg en parkeerplaats; indien mogelijk geïntegreerd met het
skatepark.
Nieuwe bankjes en vuilnisbakken
Watertappunt
Opties voor verlichting
Opties voor zon-/ windscherm
Aandacht voor duurzaamheid
Vandalisme-proof en minimaal onderhoud (jaarlijks impregneren van het beton ter behoud van
de toplaag)

We gaan voor een totale herstructurering van het huidige gebied, zodat er een multifunctioneel
Urban Sportpark ontstaat voor diverse leeftijdsgroepen, verschillende niveaus en sportactiviteiten.
Referenties
Hieronder zijn enkele referenties opgenomen die je ook terug ziet in ons filmpje. Deze skateparken
zijn gebruikt om het schetsplan voor het Urban Sportpark Katwijk op te stellen.

Skatepark Hoofddorp/ Floriande

Skatepark Rotterdam/ Westblaak
(Rotterdamse architectuurprijs 2016)

Planproces
Om te komen tot een nieuw Urban Sportpark Katwijk is de samenwerking tussen partijen van groot
belang. Gemeente, Welzijnskwartier, gebruikers van de skatebaan, bewoners van Katwijk, ontwerper
en aannemer hebben allemaal een voorname rol in het proces om te komen tot een nieuw Urban
Sportpark Katwijk. Participatie en communicatie zijn hierbij de sleutelbegrippen.
Door bestemmingsplannen vast te stellen bepaalt de gemeenteraad welke vormen van
ruimtegebruik binnen de gemeente zijn toegestaan. Op onderstaande afbeelding is het vigerende
bestemmingsplan weergegeven. De bestemming van de locatie is “Sport”.
Het College en de Raad voeren bestuurlijk de regie over de ontwikkeling en realisatie van een nieuw
Urban Sportpark Katwijk. Wij verwachten dat de realisatie van een nieuw Urban Sportpark Katwijk
past binnen het bestaande bestemmingsplan.
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Participatie en schetsplan
Om aan te geven hoe belangrijk een Urban
Sportpark Katwijk voor ons is hebben we een vlog
gemaakt, handtekeningen verzameld en een
Instagram en Facebook account aangemaakt
waar we alle voortgang op posten.
Daarnaast hebben we samen met Marcel van Tol
van het Welzijnskwartier het bedrijf Skate-On
gevraagd een eerste schetsplan te maken voor
een nieuw Urban Sportpark Katwijk. We hebben
allerlei informatie verzameld over het oude
skatepark en het realiseren van een nieuw Urban
Sportpark Katwijk. Het schetsplan is in nauw
overleg met ons tot stand gekomen. We hebben
daar al onze ideeën, kennis en ervaring in terug
laten komen.
Hiernaast zie je de verdeling van de functies van
het toekomstige Urban Sportpark Katwijk.
Op de volgende pagina staat het schetsplan
afgebeeld. De kleinere afbeeldingen geven de verbeelding weer van de verschillende Urban sport
mogelijkheden die zijn opgenomen in het plan. In bijlage 1 staan de afbeeldingen ook groot
afgebeeld.
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Schetsplan Urban Sportpark Katwijk
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We stellen voor dat het definitieve ontwerp tot stand komt in overleg met de gemeente, onze
skategroep en het bedrijf dat het skatepark gaat uitvoeren. Meerdere bijeenkomsten worden
georganiseerd door gemeente en Welzijnskwartier als het gaat om de vormgeving van het Urban
Sportpark Katwijk als de inpassing in de omgeving en het groen. Ook de betrokkenheid van het
college en de gemeenteraad is volgens ons hierbij van groot belang.
In de uitvoering is er ruimte om mee te mogen helpen met de realisatie van “ons” skatepark. Dat lijkt
ons echt vet om in de praktijk te kunnen werken aan het Urban Sportpark Katwijk. Leerzaam, leuk en
het houdt ons van de straat! We weten dat Skate-On het meedenken en meewerken aanmoedigt.

Financiering
Beschikbare en benodigde middelen
Hieronder wordt inzicht gegeven in de raming van de gemeentelijke kosten voor de realisatie van een
nieuw Urban Sportpark Katwijk. Wij vragen de gemeenteraad derhalve een krediet ter beschikking te
stellen van € 980.000,-.
realisatie Urban Sportpark Katwijk
kostenraming
begeleiding jongeren
interne uren gemeente (buiten ruimte, spelen)
inrichtingsplan
€
7.500,00
aanvullende onderzoeken??
€
10.000,00
Design & build skatebaan (1.700 m2 x 300,- p/m2
€
510.000,00
Design & build skatebaan uitbereiding (800 m2 x 300,- p/m2)
€
240.000,00
Design & build pumptrack (900 m2 x 125,- p/m2)
€
112.500,00
Urban Sport (panna veld, streetbasketball (850 m2 x 100,- p/m2)€
85.000,00
onvoorzien
€
15.000,00
TOTAAL
€ 980.000,00

We zijn ons bewust van dit enorme bedrag dat we vragen om te investeren in de jongeren en in de
skatesport voor de gemeente Katwijk. We kunnen ons daarom een gefaseerde aanleg goed
voorstellen. Daarnaast vragen we de aanleg van een betonnen skatepark voor een langere periode
(35 jaar). Als je dan kijkt naar het aantal gebruiksuren dan komt het neer op circa € 0,95 per uur/ per
persoon dat de skatebaan gebruikt wordt. Op deze manier proberen we anders te kijken naar de
investering, het is een investering op langere termijn in de toekomst van Katwijk.
Daarnaast verwachten we dat de aanleg van een dergelijk kwalitatief hoogwaardig Urban Sportpark
Katwijk ook aantrekkingskracht heeft op sporters buiten Katwijk. Het zal een regionale functie
hebben voor de skate-step-BMX beoefenaars. Het zet Katwijk positief op de kaart!
Gemeentelijke investering
In eerste instantie gaan we uit van een gemeentelijke investering omdat de realisatie van een nieuw
Urban Sportpark Katwijk gelegen is in de openbare ruimte en in eigendom is van de gemeente. Het
staat derhalve ook ter dienst aan alle inwoners van de gemeente Katwijk. Echter, teneinde een
hoogwaardig nieuw Urban Sportpark Katwijk te realiseren is mogelijk meer financiering nodig dan de
gemeente Katwijk hier op dit moment voor wil en kan uitgeven. Daarom wordt er ook gekeken naar
andere, aanvullende, financieringsfondsen zoals het fonds1818 en de Ronde tafel.
Fonds1818:
Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding
en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in Delft, Den Haag, Zoetermeer,
Leiden, Westland, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.
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Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke
projecten.
Sport en bewegen zijn belangrijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van jong en oud. Fonds
1818 steunt sportprojecten die zich vooral richten op groepen die (nog) niet vanzelfsprekend
sporten. Aanvragen betreffen onder meer de aanleg van sportvoorzieningen in de openbare ruimte
en de organisatie van activiteiten om jongeren en ouderen aan het bewegen te krijgen.
Ronde Tafel Katwijk Noordwijk
Ronde Tafel Katwijk Noordwijk stimuleert maatschappelijke initiatieven. Zij zijn van mening dat het
nemen van sociale verantwoordelijkheid een taak is die voor iedereen is weggelegd.
Jaarlijks krijgen zij nogal wat verzoeken om activiteiten of ondersteuningen te sponsoren. Omdat het
geld lokaal wordt opgehaald staat ‘lokale betrokkenheid’ dan ook centraal. Het gaat dan om
initiatieven uit onze regio met een breed maatschappelijk draagvlak. Goede doelen die concrete
plannen hebben in onze regio prefereren dan ook de voorkeur op anderen.

Organisatie
Om alles voor elkaar te krijgen stellen we een projectteam voor waarin de verschillende
vakdisciplines vertegenwoordigd zijn. Het projectteam komt 3 wekelijks bijeen teneinde de
planvorming voor een nieuw Urban Sportpark Katwijk gestalte te geven.
Organisatie:
•
bestuurlijk portefeuillehouder: Adger van Helden
•
ambtelijk opdrachtgever:
•
projectleider Buiten Ruimte:
•
communicatie:
•
beleidsmedewerker spelen/ jeugd: Annemarie….
•
Welzijnskwartier: Marcel van Tol
•
Afvaardiging gebruikers: Jari, Daan, Levi, Jack, Jochem, Stephen

Planning
Alles staat of valt met de medewerking van de gemeente. Als de gemeente het belang van de jeugd/
jongeren in Katwijk belangrijk vindt en daarin wilt investeren zal de realisatie uiteraard eerder te
verwachten zijn dan dat de gemeente niet wilt investeren.

Tot slot
Het is voor onze groep kinderen en jongeren super belangrijk dat dit nieuwe skatepark er gaat
komen. Het is niet alleen voor onszelf belangrijk maar we vinden het ook belangrijk voor alle
kinderen en jongeren die na ons komen en van deze sport houden. We staan klaar om er alles aan te
doen!!
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Bijlage 1: Schetsplan Urban Streetpark Katwijk
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Bijlage 2: Oppervlakte gebied en onderdelen
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