
Jonge en gepassioneerde stuntsteppers 
gaan voor een vernieuwde, uitdagende en 
veiligere skatebaan in Rosmalen



Goedenavond allemaal,

Bedankt dat wij hier vanavond de kans krijgen om u ervan te overtuigen dat Rosmalen echt toe is 
aan een vernieuwd en uitdagend skatepark!
Wij zijn Joey en Timo en wij spreken namens een grote groep enthousiaste en gepassioneerde 
stuntsteppers uit Rosmalen.  

Aan het Johan van Vladerackenpark in Rosmalen staat al jaren een skatebaan.
De ligging van deze baan is perfect, tussen de wijk de Groote Wielen en de Overlaet. 
Dit verbindt beide wijken voor de jeugd.

Toen wij begonnen met steppen, ongeveer 2 jaar geleden, hebben wij elkaar hier allemaal leren 
kennen en is een grote vriendengroep ontstaan. We konden toen nog niet veel, dus hadden we 
best wat uitdaging op de huidige skatebaan toestellen.
Deze waren toen al in slechte en verouderde staat, maar wij hadden hier nog geen verstand van 
en we wisten ook nog niet hoe het dus beter zou kunnen.

In de Corona lockdown periode waren wij iedere dag na het thuisonderwijs op de skatebaan te 
vinden.  Steppen als hobby werd voor ons stuntsteppen als sport.



De huidige skatebaan biedt helaas al lang geen uitdaging meer.
• de opstelling is voor beginners
• de toestellen verkeren in slechte staat, dit is gevaarlijk!
• de baan is van metaal, wat veel lawaai maakt.
• de ruimte waar de skatebaan zich nu bevindt is groot genoeg, maar erg slecht ingedeeld en 

benut. Dit is erg zonde want hierdoor is het er al snel te druk en de baan te vol.
• geen mogelijkheid voor de gevorderde steppers om uit te wijken naar een moeilijker toestel. 

Waardoor beginners en gevorderden door elkaar steppen. Dit is gevaarlijk en erg irritant!
• Na regen is de baan van metaal spekglad, dit is heel gevaarlijk!
• Door vuurwerk vandalisme is de baan beschadigd.

Aan de Molenstraat in Rosmalen bevindt zich nog een skatebaantje. Deze is kleiner en biedt nóg 
minder uitdaging. Dus ook hier kunnen we niet terecht. 

Gevolg:
Ieder weekend en in vakanties zijn we nu afhankelijk van onze ouders om ons met de auto te 
brengen naar andere skateparken in Den Bosch en omgeving.
Het dichtstbijzijnde skatepark dat uitdaging biedt ligt aan de Oosterplas in Den Bosch. Dit is te ver 
om naartoe te steppen en met een step op de fiets is veel te gevaarlijk natuurlijk.
Telkens met de auto overal naartoe is ook niet goed voor het milieu!



Steppen is een bezigheid die steeds populairder wordt. Rosmalen is een groot dorp waar veel 
sporten buiten te beoefenen zijn. 
Voor kleine kindjes zijn er overal speeltuintjes.
En in iedere woonwijk zijn voetbal- en basketbalveldjes.

Wij vinden dat Rosmalen een uitdagend en vernieuwd skatepark mist, waar wij iedere dag terecht 
kunnen:
• om te bewegen
• onszelf te blijven verbeteren
• vrienden te ontmoeten
• waar we na school even ons hoofd leeg kunnen maken door een uurtje te steppen voordat we 

aan ons huiswerk beginnen
• waar andere buitensporters zoals skateboarders en skaters ook terecht kunnen
• het bevordert “Bewegen in de openbare ruimte”. Dit past bij de sportwet waar dit jaar een begin 

mee gemaakt moet worden. 

En om het stuntsteppen op de kaart te zetten als een echte sport! Zodat wij ook andere kinderen 
kunnen enthousiasmeren om meer te sporten en te bewegen in plaats van bijvoorbeeld buiten te 
hangen of binnen te gamen. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er een plan komt voor een 
vernieuwd skatepark in Rosmalen!



Graag zouden wij mee willen denken en ontwerpen, aangezien wij precies weten waar een goed 
skatepark aan moet voldoen. Zodat hier de komende jaren weer veel kinderen plezier aan zullen 
beleven. Het belangrijkste is dat het skatepark van beton wordt gemaakt, zodat het geen 
geluidsoverlast veroorzaakt voor de omwonenden en het is veiliger. Daarbij is een park van beton 
veel minder gevoelig voor vandalisme zoals bijvoorbeeld vuurwerk. In onze uitgewerkte 
informatie die wij u zo meteen zullen overhandigen vindt u een link naar youtube met een 
fragment van jeugdjournaal over de reden waarom toekomstige skateparken van beton moeten 
zijn.

Om onze droom van een nieuw skatepark werkelijkheid te laten worden hebben we al veel 
voorwerk gedaan:
• een petitie opgesteld. Hier zijn inmiddels al heel veel handtekeningen voor verzameld;
• extra handtekeningen op papier verzameld van de omwonenden van het skatepark;
• beeldmateriaal verzameld van skatebanen in Nederland die wij chill vinden en hier een 

moodboard van gemaakt;
• in gesprek geweest met een gemeenteraadslid van de VVD, Hanneke Welten, om ons te laten 

informeren en begeleiden in onze aanpak. Dankzij haar hulp staan wij vanavond hier.
• in gesprek geweest met Elle Coenraad, voorzitter van de wijkraad de Overlaet. Zij is ook 

voorstander van ons idee en begeleidt en adviseert ons in onze aanpak. Dankzij haar hulp zijn 
we zijn geïnterviewd en gefilmd door DTV, om meer publiciteit te krijgen en ons verzoek onder 
de aandacht te brengen.



En nu staan we hier!! En hopen we met z’n allen dat jullie ons plan net zo tof vinden als wij zelf, 
zodat wij binnenkort ook onze tricks in Rosmalen kunnen showen!

Bedankt voor jullie aandacht en tijd!



Skatebaan Johan van Vladerackenpark in Rosmalen

Huidige baan



Handtekeningen directe  omwonenden 
Vladerackenpark Rosmalen



Bronnen



“Jongeren uit de Overlaet in Rosmalen willen een nieuwe en veiliger skatebaan”
Fragment DTV Nieuws Den Bosch

“Skateparken zijn soms te oud en gevaarlijk”
Fragment NPO Jeugdjournaal

Petitie
“Nieuwe skatebaan in Den Bosch Johan van Vladerackenpark”

Addendum: “Sportwet en forse investeringen nodig voor vitalere bevolking”
Nederlandse Sportraad


