
Inleiding 

Groningen kent een levendige scene van enthousiaste skateboarders, BMX-ers en inlineskaters, oftewel 

'riders'. Deze sporten hebben zich de laatste jaren sterk ontwikkeld, het niveau is enorm gestegen en het 

zijn inmiddels zelfs Olympische sporten geworden. De voorzieningen in de gemeente Groningen zijn 

echter zo abominabel dat deze sporters nauwelijks bij deze ontwikkelingen kunnen aanhaken. Ze raken 

steeds verder achter op het landelijke en internationale niveau, slechts een enkeling kan meedoen aan 

de Nederlandse Kampioenschappen, laat staan de internationale. Een kampioenschap organiseren zit er 

al helemaal niet in, Groningen heeft daar simpelweg de voorzieningen niet voor .  

 

De huidige staat van de skateparkjes 

Groningen heeft verpspreid over de stad 6 kleine skateparkjes en het skatepark bij Kardinge. Het 

skateparkje in Haren is op dit moment niet toegankelijk, er staan hekken omheen. Op de site van Rollend 

Groningen, een samenwerkingsverband van de riders van Groningen en ommelanden, is goed te zien 

hoe verwaarloosd de parkjes zijn, de meesten zijn zelfs gevaarlijk. Er zijn metalen onderdelen die 

loszitten of uitsteken, gaten, verzakkingen, roest. De parkjes zijn van metaal gebouwd, wat inmiddels  

achterhaald is omdat het in de zomer erg heet wordt en het eigenlijk te glad is. Het skatepark in Kardinge 

is wel van beton, maar is te klein en de obstakels zijn te weinig uitdagend om goed te kunnen trainen. 

Het is er ook vaak erg druk, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan omdat kinderen er ook oefenen.  

Door de slechte staat en verlaten aanblik van de skateparkjes, lijkt het alsof het skaten niet zo leeft in 

Groningen, maar niets is minder waar. De riders moeten alleen uitwijken naar andere plaatsen om 

fatsoenlijk te kunnen trainen. Plaatsen als Leeuwarden en Emmen, die wel hebben geïnvesteerd in een 

mooi skatepark en en wél een kampioenschap kunnen organiseren. Zoals alle sporters weten is het 

maken van uren nodig om beter te worden. Dat is lastig als je hier steeds voor moet reizen. De drempel 

wordt daardoor hoger, en het kost ook geld, dat niet iedereen altijd heeft.  

 

De toekomst van de skatesport 

Skaten was al een populaire sport, dit zal na de Olympische Spelen van 2020 alleen maar toenemen.  

Groningen zal deze toestroom van nieuwe belangstellenden bij lange na niet kunnen opvangen, het 

skatepark bij Kardinge is nu al overvol, er kan nu al niet fatsoenlijk getraind worden, Groningen is dan 

ook niet vertegenwoordigd in deze selectie. Het gevaar dreigt dus, dat mensen die graag willen, afhaken. 

Een ontmoediging voor sporters, dat haaks staat op het activeringsbeleid dat de gemeente Groningen 

aan de andere kant uitvoert om mensen juist aan het sporten te krijgen, met de nadruk op 

buitensporten.  

Ook zal de deelname aan de sport groeien door een groot, attractief skatepark. In het programma van 

deze coalitie is te lezen dat het geld uittrekt om fitnessparkjes neer te zetten en en ook voor 

stimuleringsprogramma's in de hoop dat mensen hier gebruik van gaan maken. De riders in de gemeente 



Groningen hoeven niet gestimuleerd te worden, ze staan te trappelen om verder te kunnen komen in 

hun sport. Zoals eerder opgemerkt liggen de skateparkjes er door de slechte staat verlaten bij. Die 

vormen dan ook niet echt een uitnodiging voor kinderen/jongeren of misschien volwassenen om die 

sport te overwegen. Zo'n nieuw, mooi skatepark zal veel aandacht trekken en mensen die het anders 

misschien niet zouden overwegen, in de buitenlucht in beweging krijgen. Precies wat het programma van 

dit college beoogt. 

Skaten is naast een intensieve en dus gezonde sport ook een sociale sport. De sfeer is open en 

uitnodigend, iedereen is welkom. Het trekt jongeren uit alle sociale lagen aan, zodat zij op een 

ongedwongen manier manier met elkaar kunnen omgaan, zonder dat lidmaatschappen of duur 

materieel dat in de weg staat. Het is dus een aanwinst voor de stad als een sociale ontmoetingsplek. De 

skatesport heeft ook een cultuur die verder reikt dan de sport, er zijn dus ook overlappingen met 

culturele activiteiten in de gemeente, en de jongeren die zich daar mee bezig houden, ook voor hen is 

zo'n skatepark een verrijking. 

Verder is skaten ook nog eens een attractieve sport om naar te kijken. Belangstellenden en 

voorbijgangers kunnen zonder entree te hoeven betalen genieten van een enthousiast spektakel. Het 

kan een nieuwe openbare ontmoetingsplek worden en dus een toegevoegde waarde zijn voor de hele 

stad en omstreken, voor jongeren maar ook voor gezinnen met kinderen, studenten en ouderen. Het kan 

een plek zijn om als (gratis) uitje naar toe te gaan. 

Skaten is een sport voor iedereen, ook voor mensen met een smalle beurs. De sociale gemeenschap die 

de skatewereld is, doet alles om jongeren te helpen mee te kunnen doen. Voor deze sport hoeven geen 

dure materialen of lidmaatschappen betaald te worden. Iedere jongere die met skaten begint hoeft niet 

bang te zijn dat bijkomende activiteiten of het lidmaatschap niet meer betaald kunnen worden. Op dit 

moment is het helaas wel zo dat een groep skaters zich niet volwaardg verder kan ontwikkelen, omdat ze 

reiskosten moeten betalen om goed te kunnen trainen. 

 

Voorstel voor het Skatepark Groningen: 

Een volwaardig skatepark is een reële, bestaande behoefte van een grote groep enthousiaste en 

fanatieke sporters uit onze gemeente. De kosten raken nog niet eens die van een maandje 

exploitatiekosten van het Forum. Het zal een enorm positieve, sportieve impuls zijn, voor de stad en 

omstreken.   

Een volwaardig skatepark kan niet bekostigd worden vanuit de huidige manier van financiering, dus 

vanuit het speeltuinbudget. De financiering kan verspreid worden, er kunnen verschillende budgetten 

aangesproken worden. Zoals genoemd heeft het college geld gereserveerd om mensen te stimuleren om 

te gaan bewegen. Een deel daarvan kan naar deze sporters gaan. Zo zijn er nog andere middelen, 

verspreid over verschillende budgetten. De SP pleit ervoor om dit in te zetten om deze positieve actie, 

vanuit de burgers zelf te stimuleren en te belonen.  

Een skatepark is ook een verrijking op cultureel gebied, de skatescene gaat over meer dan sporten 



alleen. Het is een levensstijl die zich ook uitstrekt over muziek, beeldende kunst en mode. Hierdoor zijn 

er ook vanuit het cultuurbudget mogelijkheden.  

Een ideale plek voor het skatepark is de zuidkant van het Centraal Station. Voor riders van buiten de stad 

is het zo gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Ook ligt het centraal in de stad. Een andere 

optie is het Suikerunieterrein. 

De SP heeft drie voorstellen: 

1. De gemeent doet groot onderhoud aan alle kleinere parkjes, om gevaarlijke situaties te voorkomen en 

het weer aantrekkelijk te maken om met de sport te beginnen.  

2. Een onderzoek doen naar ruimte voor een volwaardig skatepark voor beginners en gevorderden aan 

de zuidzijde van het Hoofdstation of het Suikerunieterrein.  

3. In het Meerjarenprogramma Sport ruimte zoeken voor een structurele bijdrage aan een groot 

skatepark.  

Met een goed skatepark laat de gemeente Groningen zien dat ook voor deze groep aandacht en een plek 

in de gemeente is.  

 

Wij willen graag met de andere fracties van gedachten wisselen over deze voorstellen. Na de 

raadscommissie kunnen wij deze inbreng dan verwerken in een initiatiefvoorstel richting raad.  

 

Lucy Wobma, 

SP. 
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