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Advies jeugdraad Zottegem 
 

Aanleg van een skate/skeeler/BMX/step-park 
Datum: 13/03/2019  Adviesnummer: 2019/001 

 

In Zottegem wonen 4026 jongeren tussen de 10 en 25 jaar, dit is 15,3% van de totale Zottegemse 
bevolking1. Deze jongeren zijn op zoek naar een nieuw, kwalitatief skate/skeeler/BMX/step-park. Het 
huidige is verouderd en voldoet niet aan de eisen van degelijke skate infrastructuur. Dit tekort zorgt 
dat skaters zich begeven naar plaatsen die er zich niet toe lenen om te skaten (bijvoorbeeld de kerk 
van Bevegem) of ze gaan op zoek naar een geschikte plaats buiten Zottegem (zoals Zalm, Herzele, 
Gent, Geraardsbergen, …). Door het voorzien van een skatepark op de site “Bevegemse Vijvers” (naast 
het nieuw-aangelegde omnisportveld) zouden jongeren een veilige en optimale ontmoetingsplek 
krijgen waar ze kunnen skaten, BMXen, skeeleren en steppen.  

VOORAFGAAND AAN DIT ADVIES 

1. In 2011 kwam er een samenwerking tot stand met jongeren van de Facebook groep “Wij willen 
een skatepark in Zottegem”2. Een 20-tal enthousiaste jongeren zaten verschillende keren rond 
de tafel met de jeugddienst, jeugdraad en de toenmalige schepen van jeugd.  De doelstelling om 
een skatepark aan te leggen werd opgenomen in het toenmalig jeugdbeleidsplan. Het bleef bij 
een belofte van het stadsbestuur omdat deze actie niet werd opgenomen in het financieel plan.  

2. In 2011 en 2012 kwamen de jongeren regelmatig in de pers om hun stem te laten horen aan het 
stadsbestuur (persartikels als bijlage). 

3. In 2016 werd door de jeugdraad een enquête (met een respons van 457 antwoorden) opgesteld 
over vrije tijd van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Deze enquête werd afgenomen bij alle 
secundaire scholen in Zottegem. Een van de opvallendste resultaten uit de enquête bleek de 
nood aan een skatepark bij de jongeren. 

4. In 2018 gaf het toenmalig College van Burgemeester en Schepenen informeel fiat over de locatie 
van een skatepark, gelegen achter de kantine van KSV Sottegem en naast het nieuwe 
omnisportveld, aan de jeugdraad. 

5. In 2018 bracht de jeugdraad een plaatsbezoek samen met Concretedreams (een 
gespecialiseerde firma die het skatepark in Lokeren, Geraardsbergen, Aalst, Ternat … heeft 
aangelegd). 

 

                                                      
1 Cijfergegevens Vlaamse overheid Statistieken Vlaanderen 2018 
2 De facebookpagina had in 2011 665 likes 

Groep skaters die in 2011 op regelmatige basis met de 
jeugddienst overlegde. 
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PROBLEEMSTELLING 

In 2005 werden skate-elementen aangekocht voor het bedrag van 12.000 euro. Deze werden 
geplaatst op de parking van de site “Bevegemse Vijvers”. De toestellen staan er op heden nog maar 
zijn sterk verouderd en bijna niet meer bruikbaar. Het idee om de toestellen te herstellen of te 
vernieuwen is volgens de jeugdraad geen goed idee om volgende redenen: 

- Slechte locatie 
Bij grote evenementen verwijdert Stad Zottegem de elementen tijdelijk om plaats te maken voor 
parking. Het regelmatig verplaatsen van de skatetoestellen zorgt voor slijtage en deffecten.  
 

- Onveilig 
De ondergrond (asfalt) is niet geschikt om op te skaten. De oneffenheden veroorzaken sneller 
valpartijen met grotere verwondingen dan een gladde betonverharding. De parking is van nature 
hellend waardoor er een bijkomstige onveiligheid ontstaat. De helling zorgt voor een hoge 
snelheid bij het dalen.  
 

- Verkeer 
Een parking brengt verkeer met zich mee. Het terrein is niet goed afgebakend voor de skatende 
jongeren, de situatie is daardoor onveilg. 

- Andere populare sporten: steppen / skeeleren / BMX-en 
Waar vroeger enkel skaten heel populair was bij jongeren zijn andere sporten zoals steppen, 
BMX’en en skeeleren ook al enkele jaren groeiende vrijtijdsbestedingen. Deze sporten zijn heel 
populair bij jongere kinderen, dus niet enkel tieners. De huidige skate-elementen zijn niet 
toegankelijk met rolschaatsen, inlineskates, BMX of step. 
 

- Geen sociale ontmoetingsplaats 
De huidige skate-site is totaal niet ingericht als sociale ontmoetingsplaats. 
 

- Geen lokaal alternatief 
Tieners die hun hobby willen uitoefenen moeten wegtrekken uit de centrumstad Zottegem. Ze 
gaan hiervoor naar kleinere randgemeenten zoals Zwalm of Herzele die wel beschikken over een 
veilig skatepark. De bereikbaarheid voor jongeren is niet optimaal, ze moeten de trein of bus 
nemen of worden er naartoe gebracht met de wagen. Dit vraagt tijd, moeite en geld van de 
ouders. 
 
Aangezien er in Zottegem voor de skaters geen echt kwalitatief goed skateterrein aanwezig is 
gaan ze binnen de stadskern op zoek naar de ideale skate-elementen (kerk Bevegem, 
stationsplein, schoolomgevingen, …). 
	

Skatepark Lokeren 
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VERDUIDELIJKING ADVIES SKATE/SKEELER/BMX/STEP-PARK OP DE SITE VAN DE BEVEGEMSE VIJVERS 

1. Het lokale skategebeuren 
In Zottegem is er een diverse groep skaters al jaren aanwezig, maar eveneens bmx’ers en 
steppers zijn aanwezig. Daarom gaat onze voorkeur naar een skate plaza. Een plaza waarop 
elementen die in de stad voorkomen zoals trappen, schuine vlakken en lage muurtjes worden 
nagebouwd. Dit zorgt dat de jongeren wegblijven op andere plekken die niet voorzien zijn voor 
skaters. 
 

2. De aantrekkingskracht van het skatepark/skeeler/bmx/step-park 
De grote van de ontwikkeling van een skatepark bepaalt de uitstraling en aantrekkingskracht van 
het park. Daarom stelt de jeugdraad het volgende voor omtrent het park: 

- Het skatepark wordt attractief en uitdagend gemaakt voor zowel beginners als 
gevorderde gebruikers. 

- Er wordt iets uniek toegevoegd aan het park als aanvulling op de bestaande kleine 
skateparken in de regio, wat de uitstraling en de aantrekkingskracht van de site ten 
goede komt en waardoor het uitdagend en vernieuwend is. 

- Het park wordt gebouwd zodat het meerdere skatetoestellen omvat waardoor 
boeiende, onderlinge combinaties mogelijk zijn en het park intensief gebruikt kan 
worden door een diverse groep. 

- In het ontwerp wordt voldoende aandacht voorzien voor groen. Het park dient mooi 
aan te sluiten bij de groene omgeving van de site.  
 

3. Permanent skatepark uitgevoerd in gladde naadloze betonverharding 
Deze materiaalkeuze is een bewuste keuze omdat: 

- Gebruikswaardering: een goede toplaag is vlak, remt niet af maar geeft tegelijk genoeg 
grip. Betonverharding zorgt voor een grotere gebruiksvriendelijkheid bij andere 
bestedingen zoals BMXen, steps en skeelers. 

- Geluidsarm: beton is de geluidsarmste materiaalkeuze en bovendien vandalisme 
bestendig.  

- Duurzaamheid en onderhoudsvriendelijk: deze materiaalkeuze is de meest duurzame 
en onderhoudsvriendelijke. Modulaire elementen daarentegen moeten sneller hersteld 
worden en/of vervangen. 
 

4. Een kwalitatief skatepark/skeeler/bmx/step-park zorgt voor extra voordelen zoals meer 
samenwerking, ontmoetingsruimte, sociale controle, breder vrijetijdsaanbod 

- Samenwerking: de jeugdraad doelt op meer samenwerking met andere adviesraden en 
diensten. Door de diverse mogelijkheden van het nieuwe park, zowel wat betreft locatie 
als gebruik, lijkt het voor de jeugdraad opportuun dat hiervoor een samenwerking met 
andere adviesraden en stadsdiensten wordt aangegaan. De jeugdraad wil een A-team3 
oprichten voor de aanleg van het skatepark in samenwerking met jongeren, 
buurtbewoners, sportdienst, jeugddienst, sportraad, stedenbouwkundige dienst, 
milieudienst en groendienst. Deze samenwerking is gewenst aangezien een deel van 
de betrokken stadsdiensten nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het project 
alsook omdat de uitvoering van het project nieuwe mogelijkheden biedt voor de 
betrokken partijen.

                                                      
3 A-team: een A-team staat voor actieteam binnen de jeugdraad, een A-team werkt een of meerder acties op korte termijn 
uit, in een A-team zetelen ook deskundige en andere adviesraden indien het thema dit vraagt (bijvoorbeeld bij het A-team 
fuifmap herwerken wordt de politie betrokken.). 
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- Ontmoetingsruimte voor de buurt: 
De jeugdraad wil bovendien benadrukken dat een skatepark, net als de andere functies 
aanwezig op deze locatie, de sociale cohesie tussen de buurt en de Zottegemse 
burgers kan versterken. Dit biedt een extra mogelijkheid  om zich op een sportieve 
recreatieve wijze bezig te houden. Het voorzien van zitelementen zorgt er voor dat er 
aandacht is besteed om ontmoeting tussen jong en oud te creëren. 
 

- Sociale controle 
De aanwezigheid van de voetbalkantine, het voetbalplein, de verschillende 
tennispleinen, het baseballveld, het atletiekstadium, de finse piste, het druk verhuurde 
Hemelrijk en de aanwezigheid van de stedelijke speelpleinwerking tijdens de vakanties 
zorgt voor een grote sociale controle op het skatepark. Samen met de skaters kan een 
positieve relatie uitgebouwd worden met de buurt, verenigingen en stadsdiensten. 
 

- Breder vrijetijdsaanbod:  
o Een gezamenlijk activiteitenaanbod uitwerken tussen sport en jeugd. Samen 

met lokale skaters en bikers kunnen op regelmatige basis initiatielessen, 
sportkampen (skate-, BMX- en/of stepkamp) georganiseerd worden. 

o De nabijheid van de voetbalkantine, speelpleingebouw en ander 
sportinfrastructuur (bijvoorbeeld tennis en baseball) kan in de toekomst leiden 
tot het organiseren van vernieuwende evenementen. Door in het plan 
geïntegreerde elementen te voorzien zoals een uit trappen opgebouwd skate-
element dat ook dienst kan doen als tribune/amfitheater kunnen  
sportevenementen uitgezonden worden of  filmavonden georganiseerd 
worden. 
 

5. De voorgestelde locatie op de site van de Bevegemse Vijvers is het meest geschikt om volgende 
redenen: 

- Geluidsoverlast: 
Door de afwezigheid van buurtbewoners in de directe omgeving van de locatie is de 
eventuele geluidsoverlast miniem. 

- Voordeel van glooiing: 
De aanwezigheid van natuurlijke glooiingen in het terrein zijn uiterst gunstig voor het 
financiële kostenplaatje. Een deskundige bevond tijdens een plaatsbezoek in 2018 dat 
er geen extra uitgravingen nodig zijn voor het aanleggen van hellingen omdat deze van 
nature aanwezig zijn. 

- Veiligheid: 
Er is op de toegewezen locatie geen mogelijkheid tot doorgaand verkeer wat de 
mogelijkheid op verkeersongelukken nihil maakt. Ook leent het terrein er zich toe om 
een groene afbakening te voorzien zoals bijvoorbeeld bramen om het park af te 
bakenen. 

- De aanleg van een skateterrein op deze site past perfect in de verschillende acties die 
reeds werden ondernomen om deze site zo goed mogelijk als sport- en recreatiezone 
uit te bouwen (speelpleinwerking, voetbalplein, finse piste, fitometer, omnisportterrein, 
…). 
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ADVIES JEUGDRAAD 

 

Aanleg van een skate/skeeler/BMX/step-park met een gladde naadloze betonverharding door een 
gespecialiseerd bedrijf naast het omnisportveld in de Hemelrijkstraat. 

 

VOORSTEL DOELSTELLING OP TE NEMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 

Actieplan Ruimte voor jeugd 

Aanleg van een skate/skeeler/BMX/step-park met een gladde naadloze betonverharding door een 
gespecialiseerd bedrijf naast het omnisportveld in de Hemelrijkstraat. 

Geraamde investering: 150.000 euro (navraag bij andere jeugddiensten omtrent de kost van een 
skatepark met betonverharding). 

Acties Timing 
Oprichten van een A-team met alle betrokken actoren 2020 
Opmaak voorstel plan skatepark met de nodige stedenbouwkundige 
vergunningen 

2020 

Uitschrijven bestek Skatepark 2020 
Goedkeuring bestek gemeenteraad 2020 
Goedkeuring firma  2020 
Aanleg van het skatepark door een gekozen gespecialiseerde firma 2021 
A-team schrijft reglement uit voor gebruik van het park 2021 
Officiële opening met buurtfeest 2022 
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BIJLAGEN PERSARTIKELS 
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