
Motie – een nieuw startschot voor het Amaliapark 
 
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019 ter vaststelling van de 
Programmabegroting 2020,  
 
Constaterende dat 

• In de Programmabegroting voorgesteld wordt om in het Amaliapark de toplaag van de bestaande 
atletiekbaan niet te vervangen, waardoor structureel 65.000 per jaar kan worden bespaard, 

• Er in de wijk Leidsche Rijn, breder in de omgeving en bij de huidige gebruikers veel steun is voor 
het behoud van de atletiekbaan in het Amaliapark, met een nieuwe toplaag die veilig sporten 
mogelijk maakt, 

• Sporten en bewegen bijdraagt aan het gezonde stedelijke leven dat we in Utrecht voor ogen 
hebben, 

• De huidige bezetting van het Amaliapark omhoog kan, en nog meer mensen gebruik kunnen 
maken van deze sportfaciliteit; 

 
Overwegende dat  

• Het Utrechtse Sportakkoord als speerpunten onder meer heeft:  
o Het realiseren van een passend sportaanbod, 
o Het verhogen van de jeugdparticipatie in de sport en 
o Het vergroten van de toegankelijkheid van sportaccommodaties, 

• Het sportpark Amaliapark veel potentie heeft voor andere verenigingen, scholen, gebruikers die 
niet bij een vereniging aangesloten zijn en voor nieuwe activiteiten en, naast een nieuwe toplaag 
op de atletiekbaan, ruimte kan bieden aan andere/nieuwe vormen van sport, zoals bijvoorbeeld 
skeeleren, (straat)voetbal en (beach)volleybal, 

• Het daarom niet wenselijk is om te bezuinigen op het sportpark Amaliapark; 
 
Verzoekt het college  

1. De maatregel ‘ombouwen Atletiekbaan Amaliapark naar Urban Sportpark’ uit het pakket 
bezuinigingsmaatregelen in deze vorm niet uit te voeren, 

2. Dit te dekken door vanaf 2021 een structurele bezuiniging op de gemeentelijke 
verzekeringsportefeuille te realiseren en deze te verwerken in de Voorjaarsnota 2020, 

3. Een plan uit te werken voor het Amaliapark,  
a. bestaande uit een slimme en veilige combinatie van sporten en activiteiten,  
b. dat ertoe leidt dat het sportpark beter benut wordt en vaker toegankelijk is,  
c. waarbij atletiek wordt behouden door de atletiekbaan van een nieuwe toplaag te 

voorzien en tegelijk ook ruimte te bieden aan andere/nieuwe sporten, verenigingen 
en niet-georganiseerde gebruikers,  

4. Dit plan op te stellen samen met de huidige gebruikers, Sport Utrecht, mogelijke toekomstige 
gebruikers en omwonenden, 

5. De raad te informeren bij de Voorjaarsnota 2020 over het plan, de maatregelen die daaruit 
voortkomen en het tijdspad voor uitvoering,  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 


