
 Skatepark Papendrecht 

 
Behoeftepeiling skatebaan  
Een betere skatebaan in Papendrecht met meer ruimte, afwisselende elementen, duurzamer, 
aantrekkelijker qua opzet en door meerdere skategroepen te gebruiken. 
 
Er is een groep enthousiaste jongens die vaak stept. En er is een groep jongeren die skatet. Dat doen 
ze vaak op de skatebaan in Papendrecht, naast het Sportcentrum. We zijn benieuwd of er nog meer 
groepen skaters zijn.  
Die skatebaan bij het Sportcentrum voldoet niet meer aan de behoefte van de gebruikers. De ruimte 
is bijvoorbeeld te klein voor een goede aanloop en het uitrijden. En er zijn nog maar twee 
onderdelen die het goed doen op de skatebaan.  
 
De groepen skaters hebben aan de gemeente uitgelegd wat zij graag willen verbeteren. De gemeente 
ondersteunt hen graag met dit initiatief. We stimuleren sport en bewegen, óók omdat je dan weer 
andere mensen ontmoet. We stimuleren bewonersinitiatieven én we willen recreatie in het groen 
mogelijk maken.  
 
Een nieuwe skatevoorziening kost natuurlijk geld, veel geld. Dat geld én een locatie moeten nog 
gevonden worden en daarom willen we eerst polsen hoe groot de behoefte in Papendrecht is.  
 
Samen met de skaters hebben we een aantal vragen opgesteld. Vul ze in en stuur naar: 
sport@papendrecht.nl met in het onderwerp: Skatepark. Let op: beantwoord de vragen niet in een 
reactie op dit bericht, want dan zijn al je gegevens openbaar. 
 

1. Woon je in Papendrecht? Ja/nee   (doorhalen wat niet van toepassing is) Zo nee, waar woon 
je dan? 
 

2. Skate je wel eens in of buiten Papendrecht? Ja/nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Waar?    …………………………………. en waarom daar? ………………………………………… 
 
 

3. Voldoet de skatebaan in Papendrecht? Ja/nee  (doorhalen wat niet van toepassing 
is)  Waarom wel / niet? ……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Wat is je leeftijd? ………………………jaar. 
 
 

5. Wil je meedenken over een geschikte locatie en inrichting? Ja/nee  (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 
 
E-mail: ………………………..                   telefoonnummer: ………………………….. 

 
 
 

Alvast bedankt namens de steppers en skaters! 

mailto:sport@papendrecht.nl

