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VOORWOORD: 
 
Voor u ligt de  projectaanvraag vanuit Stichting Skatebaan Geldermalsen voor de stimuleringsprijs 
Gelders sportklimaat. In deze aanvraag willen we u inlichten over onze visie op het creëren en 
behouden van een duurzaam en divers sportklimaat binnen onze regio en willen we u laten zien hoe 
dit realiseerbaar is. De aanvraag heeft als doel het stimuleren van de extreme sporten (waaronder 
skateboarden, inline skate, BMX-en en steppen) welke beoefend kunnen worden binnen ons 
skatepark. 
 
Contactinformatie: 
Stichting Skatebaan Geldermalsen 
T.a.v. Mark van Gelderen 
Oude Kapel 29  
4191XM Geldermalsen 
Tel: 06-23078399 
Email: markvgelderen@hotmail.com 
 
 
IN HET KORT 
 
Het skatepark in Geldermalsen is op het moment de enige plek in de regio die door de jongeren als 
volwaardig skatepark wordt gezien. Dit komt ten eerste vanwege de ruime hoeveelheid toestellen 
die zij tot hun beschikking hebben, waardoor zij zichzelf altijd kunnen blijven uitdagen. Ten tweede 
wordt het park door jongeren actief onderhouden en worden door hen evenementen georganiseerd 
zoals workshops en wedstrijden. Door deze samenhang is het bij uitstek een plaats waar jongeren 
samenkomen en is het ook door de gemeente als belangrijke plaats erkent. Aangezien het skatepark 
al een flink aantal jaren mee gaat zijn de toestellen er op achteruit gegaan m.b.t. veiligheid en 
functionaliteit. In de laatste keuringen zijn een aantal toestellen dusdanig afgekeurd waardoor deze 
vervangen dienen te worden. Omdat gekeurde toestellen prijzig zijn, is de subsidie die wij jaarlijks 
uitgekeerd krijgen niet toereikend om dit te gaan bekostigen. Met dit in het verschiet staat onze 
grootste succesfactor op het spel. Kortom, wij hopen met de stimuleringsprijs in combinatie met 
financiële steun van andere organisaties weer een volwaardig park in te kunnen richten met een 
aantal nieuwe en vooral duurzame toestellen. Dit om een volwaardig en veilig skatepark door te 
kunnen geven aan de volgende generatie. Daarbij willen wij in samenwerking met andere 
organisaties het gebruik van het skatepark en de maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.  
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AANLEIDING 
 
Het skatepark in Geldermalsen, welke opgericht is in 2003,  is een openbaar terrein en ligt tussen de 
andere sportfaciliteiten van het dorp.  Destijds is er door de inzet van jongeren het belang van een 
goed ingericht skatepark aangekaart. Dit omdat er in de wijde omtrek, tot op de dag van vandaag,  
weinig tot geen goede faciliteiten voor skaten zijn. De faciliteiten die er te vinden zijn bestaan vaak 
uit één of twee losse toestellen die zonder inspraak van skaters zijn geplaats. Deze projecten leiden  
dan ook vaak tot niets. Veel van deze toestellen zijn daarom verwijderd omdat er geen gebruik van 
werd gemaakt.  
 Toen ons skatepark uiteindelijk werd gerealiseerd zijn er direct 
diverse jongeren als vrijwilliger aan de slag gegaan voor de organisatie op 
en rondom het park. Zo is in 2006 bijvoorbeeld het jaarlijkse evenement 
‘King of the Street’ ontstaan, met daarin als focus een gezellig samenzijn 
voor skaters, vrienden en familie met een wedstrijd waarin gebruikers 
van de skatebaan het tegen elkaar op kunnen nemen. Daarbij werd voor 
de muzikale invulling van het festival het podium beschikbaar gesteld aan 
lokale bands en dj’s.  Tevens wordt er tijdens het festival aandacht 
geschonken aan street-art, dit door middel van graffitiworkshops. De 
skatebaan is dan ook uitgeroepen tot graffitivrijplaats, waar 
creatievelingen hun gang kunnen gaan en niemand er last van heeft.  

Naast het festival zijn er door de jaren heen verschillende 
workshops gefaciliteerd. Dit kwam voort uit gesprekken met ouders die 
aangaven dat zij het mooi zouden vinden als hun kinderen tips en tricks 
leerden van ervaren skaters. De uiteindelijke uitwerking hiervan is dat we 
met wat professionele begeleiding weer een hele nieuwe aanwas aan 
jeugd is die gebruik maakt van het skatepark. De jeugd is vervolgens het 
hele jaar aan het oefenen om aan de wedstrijden tijdens het festival mee 
te doen.  

Door de jaren heen is het park aangewezen als belangrijk punt 
binnen de gemeente en is deze ook aangewezen als hangplek voor 
jongeren. Dit is in gaan houden dat ook jongeren die niet van de 
skatebaan gebruik maken daar samen komen, hier kunnen zij onder elkaar zijn zonder veel overlast 
te veroorzaken in en rondom Geldermalsen.  

De afgelopen jaren hebben wij verschillende momenten georganiseerd om de skatebaan te 
onderhouden, NL-Doet is hier een voorbeeld van. Op die dagen zien wij skaters, ouders, maar ook de 
jongeren die de skatebaan gebruiken om samen te komen, verschijnen om ons te helpen bij het 
onderhoud. Het skatepark brengt dus niet alleen op sportief vlak mensen in beweging, maar nodigt 
ook verschillende groepen uit om samen te werken en om maatschappelijk betrokken te raken. 
  
In het laatste keuringsrapport kwamen er bij een aantal toestellen  punten naar voren die niet met 
onderhoud te herstellen zijn.  Kortom de toestellen moeten worden verwijderd. Het resultaat is dat 
we blijven zitten met een aantal toestellen waarmee we geen volledig park meer kunnen aanbieden 
aan de gebruiker. Het aanschaffen van een aantal nieuwe en duurzame toestellen is prijzig en is 
vanuit onze subsidie niet te bekostigen. Inmiddels zijn er wat gesprekken geweest met de gemeente 
hiervan. De gemeente West Betuwe is erg welwillend om mee te denken en steunt onze plannen. De 
ambtenaar Stefan Rasing is ook bereid om het Gelders Sport Akkoord te tekenen. Op dit moment 
heeft deze steun zich echter nog niet uitbetaald in financiële toezeggingen.  Het resultaat van dit 
alles is dat we half oktober 2020 genoodzaakt zijn geweest om een hek te laten plaatsen voor het 
terrein tot dat het park weer veilig en goed ingericht is.  Als reactie hierop hebben we al verschillende 
mailtjes gehad van kinderen en jongeren met de vraag hoe zij ons kunnen helpen met het heropenen 
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van het skatepark. Zo probeert K. (7 jaar) geheel op eigen initiatief middels een puzzelwedstrijd geld 
te winnen welke ze zou willen schenken aan het skatepark. Deze berichten zijn voor ons 
hartverwarmend en motiveert alleen maar meer om te strijden voor een heropening van ons 
geliefde skatepark. 

 
HET PLAN 
 
De gehele situatie gaat aan ons hart zeker omdat we als bestuur in de aankomende jaren van plan 
zijn om de organisatie over te dragen aan de volgende generatie. We willen daarom er alles aan doen 
om te kijken hoe we het skatepark weer nieuw leven in kunnen blazen om zo de diversiteit aan 
sportgelegenheid binnen de regio te behouden, maar ook om iets duurzaams door te kunnen geven 
aan de volgende generatie. Voor dit alles hebben we het volgende plan opgesteld welke zich richt op 
het behouden en het verder ontwikkelen van de activiteiten binnen onze regio en wij denken dat we 
daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van een gezond Gelders sportklimaat. 
   
Het bereik 
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal jongeren dat wij middels dit project in beweging 
kunnen zetten, hebben we gebruik gemaakt van demografische gegevens van de gemeentes waaruit 
wij nu jongeren op het skatepark aantreffen. Momenteel hebben we naar schatting zo’n minstens  
100 mensen die afwisselend gebruikmaken van het skatepark. Om een inschatting te kunnen maken 
hoeveel mensen we bereiken realistisch hebben we een aantal bronnen geraadpleegd.    
 
Gemeente West Betuwe  
Uit figuur I is op te maken dat er ongeveer 8000 
mensen onder de 25 jaar zijn binnen gemeente West 
Betuwe. Omdat er een gedeelte van de mensen te 
jong is om deze sport te beoefenen en een gedeelte 
geen interesse zal hebben gaan we even uit van 
ongeveer 4000 mensen waar we op zouden kunnen 
focussen. 
 
Gemeente Tiel 
Uit Figuur II is op te maken dat er ongeveer 12000 
mensen zijn onder de 25 jaar. Er moet rekening mee 
gehouden worden  dat deze gemeente naast de 
Gemeente West Betuwe ligt waardoor mensen 
minder snel naar het park zullen komen.   
Daarbij zal ook een groot gedeelte te jong zijn om een sport uit te oefenen op een skatepark en een 
gedeelte zal hier geen interesse in hebben. Vanuit deze gegevens gaan we uit van ongeveer 500 
mensen die we zouden kunnen bereiken. 
 
CBS 
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat ongeveer 8% van de bevolking 
ten minste één keer skaten (waaronder skeeleren of skaten) in hun leven ***. Voor de inschatting 
nemen we mee dat een gedeelte van deze mensen geen gebruikmaakt van een skatepark. Daarbij 
moet meegenomen worden dat de sporten BMX-en en Steppen (op dit moment erg populair) niet 
zijn meegenomen in de  cijfers. Vanuit het voorgaande denken we dat het realistisch is om uit te 
gaan van 5% dat geïnteresseerd zou zijn om naar een skatepark te komen.  
 
 Bronnen:    

*      -  https://allecijfers.nl/gemeente/geldermalsen/#bevolking  
**    - https://allecijfers.nl/gemeente/tiel/ 
 *** -  https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80909ned?q=skaten 

 

Figuur I * Figuur II** 

https://allecijfers.nl/gemeente/geldermalsen/#bevolking
https://allecijfers.nl/gemeente/tiel/
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80909ned?q=skaten
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- Nieuw toestel 

Er van uitgaande dat er gefocust kan worden op 4000 mensen binnen gemeente West Betuwe en 
500 binnen Gemeente Tiel, zou 5%  van dit aantal mogelijk naar het skatepark toe komen. Dit zal 
inhouden dat het realistisch is dat er ongeveer 225 mensen van het skatepark gebruik zouden 
kunnen gaan maken. Dit afgezet tegen de 100 geschatte mensen die het park al gebruiken is er een 
groei mogelijk van minstens 200%.  
 
Creëren van een veilig park 
De eerste stappen van het plan zal zich gaan richten op het behouden/creëren van een uitdagend en 
veilig park. Deze zijn verwerkt in de volgende fases;   
 
Fase 1: Verwijderen afgekeurde toestellen 
De eerste stap die wij dienen te zetten is het verwijderen van de afgekeurde toestellen. Zoals in 
aanleiding vermeld zijn er verschillende toestellen momenteel dusdanig afgekeurd dat deze 
verwijderd dienen te worden. Voor een deel van de toestellen geldt dat wij in samenwerking met 
onze vrijwilligers deze zelf kunnen gaan afvoeren. De andere toestellen, de toestellen van beton, 
zullen  in samenwerking met de gemeente worden opgehaald door een vervoersbedrijf. 
 
Fase 2: Conceptplan inrichting skatepark. 
In deze fase staat centraal dat we een nieuwe indeling gaan maken met de toestellen op het terrein. 
Om een optimaal effect te krijgen van de vernieuwing van het park, is het van belang dat de 
gebruiker betrokken wordt bij deze indeling. Hiervoor zullen (digitale-) sessies gepland worden om 
alle ideeën die er leven mee te nemen in het plan. Eén van de uitgangspunten is het kiezen van 
duurzame toestellen waarbij het realistisch is dat deze minimaal 15 jaar meegaan . Het uiteindelijke 
plan zal vervolgens samen met de keuringsinstantie worden doorgenomen op alle 
veiligheidsaspecten. Voor de verdere uitwerking van het plan hebben we een conceptplan 
gemaakt betreft een nieuwe inrichting  zodat deze als vertrekpunt gebruikt kan worden. Voor dit 
concept wordt er een toestel bijgeplaatst waarvan de offerte terug te vinden is in bijlage I. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fase 3: Realiseren nieuwe inrichting 
Wanneer er een definitief plan is voor de inrichting komt het realiseren hiervan aanbod. De eerste 
stap hiervan is dat er nieuw asfalt gerealiseerd gaat worden over het gehele park. Deze is momenteel 
erg poreus en rijdt en valt niet comfortabel. Voor de al aanwezige toestellen geldt dat deze middels 
de vrijwilligers van de skatebaan indien nodig op positie worden gezet. Voor de nieuwe toestellen 
geldt dat deze door de fabrikant geleverd, gemonteerd en gepositioneerd zullen worden.  
 
Fase 4: Heropening 
De heropening van het park zien wij als een springplank richting het bereiken van een hoop nieuwe 
skateparkgebruikers.  De opening zal daarom in samenwerking met Mozaïek Welzijn en Welzijn West 
Betuwe onder de jongeren worden verspreid. Daarbij denken wij dat het mooi is om het park samen 
met de burgemeester officieel te openen. 

Concept inrichting 
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Ontwikkelingen binnen het skatepark 
Voor de verdere ontwikkeling van het skatepark zien wij essentiële punten die wij in samenwerking 
met de volgende organisaties willen gaan aanpakken: 
 

Stichting Welzijn West Betuwe 
Contactpersoon: Stijn Broxk 
Adres: Rijksstraat weg 64-005, 4191SG Geldermalsen 
Mail: info@welzijnwestbetuwe.nl 
Website: https://welzijnwestbetuwe.nl/ 
 

Stichting Welzijn West Betuwe heeft binnen onze regio sportcoaches werkzaam. Voor dit project 
hebben wij met hen rond de tafel gezeten om te kijken naar de mogelijke ondersteuning die zij 
zouden kunnen bieden. Zij schrijven het volgende:  “Sport & bewegen is belangrijk voor jong en 
oud. Regelmatig bewegen heeft niet alleen grote voordelen voor je lichamelijke gezondheid, het 
levert ook een belangrijke bijdrage aan je geestelijke gesteldheid. Daarnaast wordt bij jeugd door 
regelmatig bewegen ook de ontwikkeling extra gestimuleerd. Ook de visie van de maatschappij op 
sport & bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder 
alleen een doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en 
gemeentelijke opgaven te realiseren. Een van die doelen is een netwerk opbouwen en minder 
eenzaam zijn. Daarnaast is sport & bewegen een mooi middel om de leefbaarheid in West Betuwe te 
behouden. Een ander doel is dat kinderen op gezond gewicht blijven. Het is van wezenlijk belang dat 
kinderen en jongeren voldoende bewegen. Met de bovenstaande doelen in het achterhoofd is het 
van wezenlijk belang dat de skatebaan in Geldermalsen blijft bestaan. De skatebaan voorziet namelijk 
in een steeds grotere behoeften om ongeorganiseerd te sporten in je eigen omgeving en daarnaast is 
het een significant andere vorm van sporten en bewegen dan veel verenigingssporten. Kortom de 
skatebaan in Geldermalsen vult perfect aan in de behoeften van de lokale jeugd.” 

 
Mozaïek welzijn 
Contactpersoon: Hugo Schoute 
Adres: Hertog Karellaan 140, 4001 KR Tiel 
Mail: h.schoute@mozaiekwelzijn.nl 
Website: https://www.mozaiekwelzijn.nl/ 

 
Het jongerenwerk van Mozaïek is een laagdrempelige voorziening voor alle jongeren. Zij schrijven het 
volgende: “De jongerenwerkers begeleiden procesmatig (groepen) jongeren in de leeftijd van 
12- tot 23 jaar in de vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.  Veelal komen 
de jongerenwerkers in de praktijk tegen dat jongeren niet weten wat hun interesseert of waar ze 
goed in zijn. Profvoetballer worden, dansen /bekende artiest worden of je skills inzetten om een 
fenomeen te worden op social media. Dit zijn een paar vormen die de jongerenwerkers tegen komen 
bij jongeren waar ze van dromen. Als jongerenwerkers geloven wij dat elke jongere uniek is en hun 
eigen talenten hebben. Soms zijn ze zich hier niet van bewust en begin je samen aan een zoektocht 
om jongeren hiervan bewust te maken.   Wanneer jongeren in hun kracht worden gezet en zich 
eigenaar voelen van een bepaald initiatief leert de ervaring ons dat zij dan het proces omarmen. 
Wanneer zij toe zijn aan een volgende stap in hun leven draagt de huidige groep hun 
verantwoordelijkheid over aan de volgende generaties. Interessant hierbij is dat jongeren zaken 
eerder van elkaar aannemen dan een buitenstaander. Dus wanneer tijdig hierop wordt ingespeeld zal 
de continuïteit in het proces altijd geborgd blijven. Wanneer ze vastlopen geeft de jongerenwerker 
een duw in de rug zodat ze weer verder kunnen. Op deze manier voelen jongeren zich 
maatschappelijk verantwoordelijk en kunnen vervolgens andere jongeren helpen. Vanuit het 
jongerenwerk betitelen wij dit soort jongeren als ‘rolmodel’. Deze jongens weten ook niet alles en 

mailto:info@welzijnwestbetuwe.nl
https://welzijnwestbetuwe.nl/
mailto:h.schoute@mozaiekwelzijn.nl
https://www.mozaiekwelzijn.nl/
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hebben soms advies of luisterend oor nodig. Deze rol wordt door de jongerenwerker ingevuld, omdat 
hij al de contact heeft en voor passende oplossing kan zorgen.  De skatebaan in Geldermalsen is een 
initiatief die in stand wordt gehouden door jongeren die uit de buurt komen. Tevens is de locatie door 
de jaren heen voor jongeren een belangrijke ontmoetingsplek geworden. Om in te kunnen spelen op 
de hedendaagse wensen en behoeften van jongeren is het wezenlijk van belang om mee te gaan in de 
verandering. Vaak vormt dit een obstakel, omdat je denkt goed aan te sluiten bij de wensen en 
behoeften van jongeren, maar in de praktijk dit niet voor elkaar krijgt om betrokkenheid te creëren. 
 Het jongerenwerk van Mozaiek kan hierbij ondersteuning bieden zodat het bestuur van de 
skatebaan op de jongerenwerker terug kan vallen als ze merken dat de volgende generatie niet de 
weg naar de skatebaan weet te vinden terwijl er wel behoefte is om te skaten. Tevens kan het 
jongerenwerk het bestuur ondersteunen bij het vinden en doorsturen van jonge jongeren die vol met 
ambitie zitten en graag de zittende leden willen versterken. Omdat de jongerenwerker vaak op straat 
en school contact heeft jongeren kan hij makkelijker voor draagvlak onder de huidige jeugd zorgen. 
Eveneens bij het maken van de vertaalslag wat de jongeren willen qua activiteitaanbod kan het 
jongerenwerk het bestuur dienen. Wat het belangrijkste is dat er vanuit het jongerenwerk 
ondersteuning geboden kan worden aan het bestuur om het proces ten alle tijden gaande te houden. 
Om dit voor elkaar te kunnen krijgen kan er passende cursus of voorlichting gegeven worden om het 
bestuur te ondersteunen in hun ontwikkeling zodat je straks genoeg rolmodellen hebt die het bestuur 
van de skatebaan gaan ondersteunen en de locatie gaan omarmen.” 
 
Samenwerking 
In samenspraak  zijn wij als Stichting Skatebaan Geldermalsen met het jongerenwerk Mozaïek tot het 
volgende ondersteuningsplan gekomen, waarvan de factuur te vinden is bij bijlage III: 

- Vier keer per jaar aansluiten bij de vergadering van de stichting om het bestuur te 
ondersteunen 

- Het verbinden van jongeren aan activiteiten van de stichting. 
In samenspraak zijn wij als Stichting Skatebaan Geldermalsen in overeenstemming gekomen met de 
volgende ondersteuning vanuit Welzijn West Betuwe: 
 

- Workshops op scholen 
In samenwerking met de buurtcoaches hebben de sportcoaches op lokale basisscholen de 
mogelijkheid om met groep 6 t/m 8 (betreft ongeveer 850) kennis te maken met de skatesport. 
Dit zal in eerste instantie plaatsvinden gaan vinden op het schoolplein van de school met als 
vervolg de laatste les binnen het skatepark. De coaches zien mogelijkheden om deze lessen in te 
plannen tijdens de gymles van de basisscholen. In bijlage II vindt u offerte van de gemaakte 
kosten voor zo’n workshop. 

 
 
Workshops 
Naast de workshops op scholen willen wij weer structureel workshops aan 
gaan bieden. Hiervoor hebben wij met de sportcoaches kortgesloten dat 
zij ons op bepaalde punten ondersteunen in de organisatie. In deze 
workshops zullen zij voor ondersteuning zorgen tijdens de activiteit en 
voor verbinding met de basisschoolleerlingen als middelbare scholieren. 
Voor deze workshops zal de verantwoordelijkheid van deze organisatie 
dus bij ons liggen. Zo gaan we binnen onze vrijwilligers die ervaring 
hebben met skaten, vragen of zij interesse hebben om jongeren te 
begeleiden tijdens de workshops. De workshops zullen zich richten op 
kennismaken met de skatesport.  
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Skatecontests 
Het competitie-element motiveert iemand om te groeien en zich te ontwikkelen. We willen daarom 
op structurele basis twee skatecontests per jaar gaan organiseren. Eerder werd dit ook al gedaan 
maar minder structureel  wat de jongeren,  die op dit moment gebruikmaakte van skatebaan, 
jammer vinden. Daarbij willen we kijken of we niet alleen prijzen kunnen uitreiken zoals merchandise 
en goodies maar ook kijken of we kleine geld bedragen tot ongeveer €100,-  kunnen gaan uitreiken. 
Ditzelfde principe is eigenlijk al standaard bij skatecontests buiten onze regio. We denken dat we met 
deze stap ook meer bereik zullen hebben buiten onze regio en er meer motivatie is tot groei van de 
contests. 
 
Professionals 
Voor het inspireren van de jongeren zijn we in overeenstemming gekomen tot een samenwerking 
met de volgende professionele skater en BMX-er: 
 

- Skateboarder 
Bert Roeterdink 
Socials: https://www.instagram.com/bertolliee/?hl=nl 
 
 

 
- BMX-er 

Daniel Wedemeijer 
Socials: 
https://www.instagram.com/danielwedemeijerbmx/?hl=nl 
 

 
Op het moment zijn we nog bezig om in contact te komen met een professionele stepper om deze 
ook aan de lijst toe te voegen. Deze professionals willen wij in gaan zetten tijdens de opening, 
workshops en contests om de jongeren binnen onze regio te inspireren.   
 
Het generen van inkomsten 
Als bestuur hebben we door de jaren heen veel activiteiten aangeboden aan de jeugd. Hierin zijn wij 
altijd zachtaardig geweest omdat we drempel voor de activiteiten zo laag mogelijk wilden houden. 
Daarmee  hebben we er altijd voor gezorgd dat de activiteiten gratis toegankelijk zijn voor 
deelnemers en publiek. Wij denken dat er op verschillende vlakken verdiensten te behalen zijn en 
willen deze graag gaan oppakken. Vanuit verschillende kanten horen we geluiden dat veel jeugd 
en ouders bereid zijn om een bepaald bedrag bij te dragen voor het beheer en behoud van het 
skatepark. Wij denken dat het realistisch is om een contributie van €50,- per jaar te vragen. Dit zal 
dan moeten geven in de vorm van een donatie gezien wij een stichting zijn. De jeugd die dit betaalt 
krijgt vervolgens gratis deelnemen aan alle activiteiten die er vanuit ons georganiseerd worden. Voor 
de workshops en contests zien wij ook de mogelijkheid om de deelnemers eenmalig €5,- te laten 
betalen. Daarnaast willen we ons structureel gaan inschrijven voor deelname bij Jantje Beton, NL 
doet  en Burendag. Deze acties zijn naast de financiële bijdrage zeer mooi om betrokkenheid te 
creëren vanuit de jeugd die een steuntje willen bijdrage.   
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/bertolliee/?hl=nl
https://www.instagram.com/danielwedemeijerbmx/?hl=nl
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Mediaplan: 
 
In het onderstaande figuur IV wordt middels een tijdspad weergeven welke hoogte punten in jaar 
2021op de agenda staan wanneer het plan in werking wordt gesteld. Het is belangrijk dat deze 
punten middels verschillende mediaplatformen worden gedeeld. Wij vinden het belangrijk dat de 
regio op de hoogte wordt gebracht van de partijen die op welke wijze dan ook steun biedt aan dit 
project. Qua social media maken wij gebruik van berichtgeving middels onze Facebook en Instagram-
accounts. Daarnaast zorgen we dat deze hoogte punten ook verspreid worden via het 
nieuwsplatform Gelderlander waardoor dit ook terecht komt in de krant 
 
 

 
 

Figuur IV 



TOT SLOT: 
 
Sport en bewegen is van essentieel belang voor de leefbaarheid binnen Gelderland. Om jongeren te 
stimuleren tot beweging is het belangrijk dat er voldoende diversiteit is zodat iedereen zijn een 
activiteit vindt die dat bij hem of haar past. Het skatepark lijkt hierom van wezenlijk belang binnen 
onze regio om hier aan te kunnen voldoen. Wij als stichting zijn naast organisatie ook de gebruikers 
van het skatepark waardoor er direct contact is met de gebruikers. Dit zorgt ervoor dat jongeren op 
laagdrempelige manier met ons mee kunnen denken en aan te kunnen sluiten. Daarnaast is het de 
bedoeling dat wij de organisatie gaan overdragen aan een nieuwe generatie. Het zou een eer zijn om 
deze generatie middels dit plan verder op weg te helpen. We hopen dat vanuit dit plan duidelijk is 
geworden wat onze visie is op de toekomst van het skatepark en hoe wij denken een essentiële 
bijdrage te leven aan de lichamelijke activiteit binnen onze regio en daarmee een toevoeging zullen 
zijn aan het bevorderen van een gezond Gelders sportklimaat. 
 
Mochten er vragen zijn na aanleiding van dit plan schroom dan niet  contact op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens  Stichting Skatebaan Geldermalsen 
 
Mark van Gelderen 
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BIJLAGE I - Offerte optie skatetoestel 
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BIJLAGE II - Offerte Welzijn West Betuwe 
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BIJLAGE III - Offerte Mozaïek  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


