
 

Motie 03. 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 2 februari 2023  

 

Onderwerp: Urban Sportpark in Midden-Groningen. 

Context: 

 

Op 26 januari 2023 is een kleine delegatie uit de raad en het college langs geweest bij Amovement 
en het skatepark aan de Nieuweweg in Hoogezand. Het doel van deze bijeenkomst was om het 
rapport ‘Urban Sportpark gemeente Midden-Groningen’ te presenteren. Dit is een rapport 
geschreven door een student van de opleiding Sportkunde in samenwerking met het jongerenwerk, 
de sportcoaches en een ambtelijke vertegenwoordiging.  

In het rapport wordt een plan gepresenteerd voor een nieuw modern Urban Sportpark achter het 
jongerencentrum Amovement. Er is onderzoek gedaan naar sportstimulering, urban sports en de 
gebiedsontwikkeling. De aanwezige raads- en collegeleden waren erg enthousiast over dit plan. Om 
het signaal af te geven dat dergelijke initiatieven vanuit de samenleving zeer gewaardeerd worden 
en de raad hier dan ook serieus werk van wil maken, dienen ondergetekenden deze motie in.  

Constaterende dat: 

 

• De skatebaan in Hoogezand aan de Nieuweweg dringend toe is aan vervanging; 

• Veel skaters en urban sporters uit Midden-Groningen nu níet meer sporten in hun eigen 

gemeente, maar naar omliggende gemeenten trekken, omdat de voorzieningen daar beter 

zijn (denk aan Groningen, Veendam of Bedum);  

• Er onder het jongerenwerk, sportcoaches, jongeren, maar ook volwassenen zelf veel 

draagvlak is voor de komst van een Urban Sportpark;  

Overwegende dat: 

 

• Het onveilig is om sporters in Midden-Groningen te laten sporten op een skatebaan die niet 

meer voldoet aan de normen daarvan;  

• De raad van Midden-Groningen in de Beleidsnotitie Sport en Bewegen Midden-Groningen 

2021-2025 de ambitie heeft vastgelegd dat ‘iedereen in de gemeente Midden-Groningen een 

leven lang met plezier kan sporten en bewegen’; 

• Het nog altijd moeilijk blijkt om concrete handen en voeten te geven aan deze ambitie en 

de doelstelling om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen; 

• Een Urban Sportpark niet alleen een (wat meer selecte) skatersgemeenschap bedient, maar 

juist bedoeld is voor een bredere doelgroep die gebruik wil maken van openbare 

sportvoorzieningen en daarom significant bijdraagt aan de bovenstaande ambitie en 

doelstelling; 

• Een Urban Sportpark achter het jongerencentrum Amovement dat in verbinding staat met de 

omgeving, een nieuwe impuls kan bieden voor deze omgeving en met name de ondernemers 

in de Hooge Meeren;  

Draagt het college op om:  

 



 

• Het initiatief voor een nieuw Urban Sportpark in Midden-Groningen te omarmen; 

• Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een Urban Sportpark zoals beschreven in het 

rapport ‘Urban Sportpark gemeente Midden-Groningen’; 

• Vóór de behandeling van de voorjaarsnota de raad een notitie te doen toekomen over de 

verschillende keuzemogelijkheden voor een Urban Sportpark in Hoogezand, inclusief een 

overzicht van verwachte kosten.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Hoogezand , 02-02-2023 

Namens de fracties van GL , D66 en SP 
 
Roshano Dewnarian      Yannick Lutterop     Joke Lesman  
 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
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Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


