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Onderwerp Skatehal

Beste leden van de commissie,

Op 17 november 2016 heeft de gemeenteraad een locatie en een budget beschikbaar 
gesteld aan stichting Skatehal Haarlem voor het realiseren van een overdekte 
skatehal.

Graag breng ik bijgaande brief bij u onder de aandacht.

In deze brief geeft de stichting Skatehal Haarlem aan dat het hen nog niet is gelukt 
om een skatehal te realiseren met het beschikbaar gestelde budget.
Verschillende oplossingsrichtingen worden nu verkend.

U kunt op korte termijn een voorstel van mijn hand tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023



Gemeente Haarlem 
T.a.v. de heer M. Snoek

Haarlem, 12 Januari 2018

Skatepark Haarlem

Geachte heer Snoek,

Stichting Skatepark Haarlem zag aan het eind van 2016 het levenslicht. Opgericht door een enthousiaste groep skateboarders 

uit Haarlem, gesteund door de community en zeker niet in de laatste plaats door de gemeente Haarlem gingen we er met zijn 

allen voor: Het creëren van een toffe plek waar alle Haarlemse skateboarders en iedereen daaromheen terecht kunnen om 

samen te komen en te doen waar we allemaal zo van houden; skateboarden. Als voorzitter wil ik graag mijn bewondering 

uitspreken over de kerngroep zelf, maar ook het waanzinnige enthousiasme van iedereen die ons in de afgelopen tijd gesteund 

heeft. Wij hebben nog steeds een enorme poule van vrijwilligers en een onuitputbare bron van nieuwe skaters die door hun 

ouders voor de skatelessen worden opgegeven. Wij worden nog steeds door de media benaderd over de laatste nieuwtjes, 
hebben een drukbezochte website en zijn dan ook inmiddels uitgegroeid tot aanspreekpunt voor alle skateboarders en 

betrokkenen in Haarlem. Indrukwekkend is vooral het doorzettingsvermogen van de groep, zeker in het licht van de 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen 1,5 jaar. In deze brief wil ik een kort verslag doen van onze 

werkzaamheden in deze periode. Helaas is het ons niet gelukt om binnen het huidige budget een geschikte plek om overdekt te 

kunnen skateboarden te realiseren en wil ik u en het college om hulp vragen.

Helaas ging het allemaal niet zo makkelijk als gedacht. Nadat we er met meerdere aannemers (o.a Huib Bakker Bouw en Biltz) 
niet uit kwamen omdat deze niet binnen het beschikbare budget de hal konden realiseren, kwamen we in contact met de BAM. 

Ook met de BAM hebben we in eerste instantie gekeken naar een nieuwbouw hal waarbij er een schrikbarende begroting van 
bijna 750.000,- euro op tafel kwam. Na diverse bezuinigingsrondes en het strippen van de te bouwen hal tot het hoogst 

noodzakelijke, kwamen we niet veel verder dan 650.000,- exclusief btw. Stichting Skatepark Haarlem is flexibel en creatief, en 

daarom zijn we in overleg met de BAM op zoek gegaan naar een bestaande hal om te verplaatsen. Uiteindeiijk vonden we 

afgelopen november een sporthal die wij notabene gratis mochten meenemen. Met deze gratis hal dachten wij de oplossing 

gevonden te hebben. Uiteindelijk bleek dat het aanbrengen van een nieuwe fundering en verplaatsen van de hal op ruim 
375.000,- exclusief btw uit kwam. Helaas bleek dus ook dat zelfs al zouden we de hal gratis krijgen, dat dit ruim buiten ons 

beschikbaar budget uit zou komen. Ten tijden dat de gemeente Haarlem de begroting heeft opgezet van een fictieve hal kwam 
de bouwwereld net terug van een dip en stonden aannemers te springen om nieuw werk binnen te halen. Helaas in de huidige 

markt is dit het tegenovergestelde. Wij worden dus ook met regelmaat al gelijk weer naar het gat van de deur gestuurd als ten 

sprake komt wat het beschikbaar budget is voor de hal. Uiteraard kunnen wij bovenstaand verhaal onderbouwen en kunnen wij 

diverse offertes van de verschillende bouwbedrijven aanleveren.

Naast het zoeken van een geschikte partner voor de bouw van de hal. Zijn wij als stichting druk bezig geweest met opzetten van 

een goeie website, het geven van skatelessen en het indienen van aanvragen bij meerdere Fondsen. J.C. Ruigrok heeft ons 
inmiddels 10.000,- toegekend. Dit bedrag dient te worden besteed in kalenderjaar 2018. Verder lopen er nog diverse 

aanvragen en hebben wij nog wat losse toezeggingen zodra de hal staat.

Dat de vraag naar een dergelijke plek nog steeds enorm is blijkt alleen al uit het feit dat wij onze bijzonder populaire reeks 
skatelessen hebben moeten stopzetten. Niet vanwege een gebrek aan aanwas of vrijwilligers, maar puur omwille het feit dat het 
sinds half september gezien de weeromstandigheden niet mogelijk is geweest om de laatste skatelessen af te ronden.



Ik hoop dat de gemeente Haarlem ons wil verder helpen in de volgende stap om aan de vraag van de community te voldoen. 

Hierin hebben wij als Stichting 2 opties voor ogen.

Optie 1:
In onze zoektocht naar een ontwikkelaar is de stichting in contact gekomen met de aannemer Weever bouw. Deze organisatie 

heeft voor de realisatie van een nieuwe hal een begroting beraamd van 329.000,- exclusief btw. De stichting heeft deze 
begroting samen met Weever bouw doorgenomen en er zijn op een aantal punten zijn nog wat besparingen te vinden door de 

inzet van vrijwilligers en gebruik ander, al dan niet gerycled materiaal. Indien deze bezuinigingsopties worden doorgevoerd komt 

het bedrag uit op 310.000,- exclusief 21% btw.

Voor deze optie wil ik de gemeente Haarlem vragen om extra budget beschikbaar te stellen.

Optie 2L
De tweede optie is om het beschikbare budget om te zetten van een investeringsbudget naar budget wat gebruikt kan worden 

voor de huur van een reeds bestaand pand. De stichting heeft gekeken naar beschikbare hallen die voldoen aan de wensen van 

het skatepark en met het huidige budget kan er een hal ergens tussen de 4 en 5 jaar aangehuurd worden, waarbij de stichting 

een 5 jarig huurcontract wil aangaan. In deze 5 jaar heeft Stichting Skatepark Haarlem alsnog de tijd om zich te bewijzen binnen 

de gemeente Haarlem. Uiteindelijk wordt hiermee hetzelfde doel behaalt als met een nieuwe hal; skateboarders van allerlei 

pluimage samenbrengen om op een veilige plek hun passie uit te oefenen, skateboarden.

Ik hoop op uw begrip en kom dan ook graag waar nodig het een en ander verduidelijken middels een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Jurjen Wijnstroom
Voorzitter Stichting Skatepark Haarlem

2


