
 

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen 

Betreft: Vragen ex. Art. 38 RvO aangaande faciliteren scooter/skate baan 

Geachte College, 

Op 29 augustus werden de Groningers opgeschrikt door het vreselijke nieuws over ongeluk op het 

industrieterrein in Westpoort met een zwaargewonde scooterrijder van 22 jaar als gevolg.1 Een 

aantal dagen later nam een lid van de groep jongeren met scooters, genaamd Teamshab050, contact 

op met raadsleden, de wethouder en RtVNoord waarbij wordt gevraagd om een plek waar de 

jongeren kunnen hangen en stunten.  Zij vragen om een plek te faciliteren zodat dit veilig kan 

gebeuren en de buurt of andere weggebruikers hier geen overlast van ervaren.2  

Student & Stad ondersteunt deze vraag.  Wij vinden het belangrijk dat jongeren in onze gemeente 

een plek  hebben om samen te komen. Daarnaast lijkt het ons belangrijk dat wanneer deze 

activiteiten toch plaats vinden het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Het faciliteren 

van deze activiteiten, mits veilig en verantwoord, is in onze ogen vele malen beter dan wanneer dit 

gebeurt op de openbare weg.  Het kat- en muisspel tussen de jongeren en de politie, waar nu sprake 

van is,  is wat ons betreft geen wenselijke situatie. Mogelijk kan deze vraag gecombineerd worden 

met een plek voor skaters die ook op zoek zijn naar een plek waar het het verkeer in het openbaar 

niet in de weg rijdt/loopt. 

1. Deelt het college de mening van Student & Stad dat op dit moment een onwenselijke situatie 

is ontstaan en dat er gezocht moet worden naar een mogelijkheid dit voor iedereen veiliger 

te maken? Zo nee, waarom niet? 

2. Deelt het college de mening van Student & Stad dat een plek om te hangen voor jongeren in 

Groningen een goede toevoeging is aan onze gemeente? Zo nee, waarom niet? 

3. Is het college bereidt om in gesprek te gaan met leden van Teamshab050 om samen te 

zoeken naar een oplossing? Zo nee, waarom niet? 

4. Ziet het college mogelijkheden voor het faciliteren van een plek waar de groep jongeren hun 

gang kan gaan? Zo nee, waarom niet? 

5. Ziet het college een oplossing in een verantwoorde en veilige gedoogconstructie met de 

politie en de groep jongeren om zo het kat en muis spel te stoppen? 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Steven Bosch  Amrut Sijbolts 

Student & Stad  Stadspartij van Stad en Ommeland  

 
1RTV Noord.’ Scooterjeugd Westpoort wil eigen plek: 'Huidige situatie zorgt voor gevaar'’ Datum van 
downloaden 8 september 2021. URL: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/846817/scooterrijder-uit-assen-22-
zwaargewond-bij-straatrace-op-industrieterrein-westpoort-update 
2 2RTV Noord, ‘Scooterrijder uit Assen (22) zwaargewond bij straatrace op industrieterrein Westpoort’ Datum 
van downloaden 8 september 2021. URL: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/848769/scooterjeugd-westpoort-
wil-eigen-plek-huidige-situatie-zorgt-voor-gevaar 


