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Skatepark voor jeugd in Soesterberg mogelijk maken 
 
Vragen conform artikel 46 van het reglement van orde aan het College van Burgemeester & 
Wethouders. 
 
In de Soester Courant van 31 januari 2018 stond een artikel over een initiatief van enkele 
betrokken Soesterbergers, Piet Stevens, en Max Bresser om in Soesterberg  een skatepark 
van de grond te krijgen.  “Jongeren kunnen nergens in het dorp rustig onze gang gaan” zo gaf 
Max Bressens aan. 
Het CDA vindt het van groot belang dat jongeren in Soesterberg een eigen plek hebben. Als 
zij dan zelf met een idee komen om dat te realiseren, verdient zo’n plan extra veel aandacht 
en zou, wat het CDA betreft, vooral gekeken moeten worden hoe het plan voor een 
skatepark werkelijkheid kan worden. 
Aan het einde van het artikel wordt gelukkig aangegeven dat de gemeente niet afwijzend 
staat tegenover het plan en dat gesprekken erover worden voortgezet.  
 
Het CDA Soest Soesterberg heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen: 
 
 

1. Is het College bekend met het artikel in de Soester Courant van 31 januari 2018 “in 
actie voor betonnen skatepark” en zo ja wat vindt het College van de inhoud van dit 
artikel? 

 
2. In het artikel staat in de laatste alinea: “Deze (de gemeente) staat niet afwijzend 

tegenover het plan. De gesprekken worden voortgezet.” 
Kan het college aangeven of de gesprekken ook zijn voortgezet en wat de uitkomsten 
van die gesprekken zijn als gekeken wordt naar mogelijke realisatie van het plan? 

 
3. Het CDA is van mening dat initiatieven uit de samenleving moeten worden bezien 

vanuit de houding: “ kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken”. Dit initiatief van 
betrokken Soesterbergers en de jeugd zelf zou de jongeren een eigen plek kunnen 
geven in het dorp.  
Is het College het met de mening van het CDA eens en zo ja kan het College aangeven 
wat zij kan doen voor een skatepark voor de jeugd in Soesterberg? 
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