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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief skatepark Westduin 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de acties die zijn uitgevoerd 
door team stadsbeheer naar aanleiding van vragen bij actuele zaken uit de 
raadsvergadering van 15-10-2020 over blad en water op de skatebaan Westduin. 

Naar aanleiding van een vraag van de SGP uit de actielijst van de raadvergadering van15-
10-2020 over blad en water op de skatebaan met valpartijen tot gevolg, informeren wij u met 
deze brief over de genomen acties. 

Na onderzoek door de collega’s van team stadsbeheer zijn de volgende conclusies 
getrokken; het probleem van het vallende blad van de omliggende bomen is seizoen 
gerelateerd. Hier is weinig meer aan te doen dan regelmatig blad ruimen. Het onderhoud is 
aangepast aan het seizoen. In het najaar ruimen wij dan ook meerdere keren per week het 
blad. Het probleem speelt overigens nu niet meer omdat al het blad al gevallen is. 

Wat betreft het water op de skatebaan, hiervan hebben we geconstateerd dat dit gaat om 
een dun filmlaagje water na een regenbui. Dit kunnen we niet voorkomen. Het advies zou 
kunnen zijn dat de jongeren zelf na een regenbui met een doek het water weghalen. 

Wel hebben we gezien dat er naast een van de skate hellingen wat blubber op het asfalt ligt. 
En wat verteerd blad en grond in het open deel onder de skatebaan. Dit kan als oorzaak 
hebben dat langs de randen van het asfalt de grasmat omhoog komt met gevolg dat het 
water niet snel genoeg weg kan lopen vanaf het asfalt. 
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Daarom is er besloten om deze grasrand weg te schrapen en de restanten blad en de 
blubber weg te scheppen. Deze werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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