
LocatieLocatieLocatieLocatie    

Dat de skatebaan terug komt op het Raadhuisplein is niet waarschijnlijk. 

Dat de skatebaan in/rond het centrum van Hoofddorp blijft, is zeker. Mogelijkheden zijn: 

 

• Terug naar het Raadhuisplein 

• Terrein van de oude bioscoop 

• In het oude Zwembad het Spectrum 

• Leeg grasveld bij de Prins Hendriklaan (t.o. Tennispark, kinderboerderij en                       

restaurant Hirondelle) 

• Meermanstraat (Hoek in de kom van de N201) 

• Graan voor Visch bij het basketbalveld 

 

 

WensenWensenWensenWensen    

Deze wensen zijn met de gemeente besproken: 

 

• Nieuwe skatebaan graag 1/3 groter dan bestaande. 

• Geen losse elementen, alles aan elkaar aan laten sluiten. 

• Skatebaan overdekken zodat deze ook kan worden gebruikt als het regent. 

• Hek om de skatebaan zodat niet-skaters (bv. kinderen) niet te makkelijk op de baan komen 

lopen waardoor ongelukken kunnen gebeuren. 

• Ondergrond: beton met laklaag of kunststof. 

• Licht bij de skatebaan. 

 

 

ElementenElementenElementenElementen    

Welke elementen zien jullie graag terug? Deze zijn bij de gemeente bekend: 

    

• Big transfer 

• Pool 

• Spine 

• Grindrails 

• Halfpipe 

• Vertical halfpipe 

• Flyover 

• Ramp 

• Roll-in 
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ContactgegevensContactgegevensContactgegevensContactgegevens    

 
MENES 

Hieke: 06 - 4542 7379  

hieke@menes.nu 

www.menes.nu  

 

Voor skaters, BMXVoor skaters, BMXVoor skaters, BMXVoor skaters, BMX----ers, boardersers, boardersers, boardersers, boarders    
 

Het Raadhuisplein zal de komende jaren een 

grote verandering ondergaan. Onder het plein 

komt een parkeergarage.  De  

komende maanden bedenkt de gemeente wat 

er op het nieuwe plein zal komen. Dat bete-

kent dat de skatebaan (voorlopig) een nieuwe 

locatie zal krijgen. Of de skatebaan terug komt 

op het plein is nog niet zeker. 

 

De gemeente wil graag samen met  

jongeren een nieuwe (tijdelijke) plek voor de 

skatebaan vinden. Ook wil de  

gemeente van jongeren weten wat de  

wensen zijn voor de nieuwe skatebaan. Hier-

voor heeft de gemeente MENES  

ingeschakeld. 

 

MeepratenMeepratenMeepratenMeepraten    

MENES is op 29 april met 4 jongeren bij de 

gemeente op gesprek geweest. De ideeën die 

daar besproken zijn, kun je hier vinden. Wil jij 

hier nog wat over kwijt? Laat het 

weten vòòr 22 mei!! 

MENES is dé plek waar jongeren van 12—23 jaar 

iets kunnen leggen, een mening over een be-

paald onderwerp of een idee voor een project 

dat ze graag willen organiseren. 

 

AdviesAdviesAdviesAdvies    

Via MENES geven jongeren gevraagd en  

ongevraagd advies aan de gemeente Haarlem-

mermeer en aan andere partijen in de  

gemeente. Jongeren worden aangespoord om 

actief mee denken aan beleidvoering op verschil-

lende terreinen door de hele gemeente. Inspraak 

in de plannen voor een nieuwe skatebaan is een 

voorbeeld hiervan. 

 

IdeeIdeeIdeeIdee    

Jongeren kunnen bij MENES aankloppen wan-

neer zij een idee hebben om hun omgeving leu-

ker, mooier, aantrekkelijker te maken.  

MENES biedt ondersteuning aan jongeren bij de 

uitvoering van deze ideeën, zowel in raad en 

daad als financieel. 


