Gemeente opent tweede skatepark
Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 05 Jul. 2018
Pagina 20

Een gedroomde start van de zomervakantie voor de skaters van Sint-Job en omgeving. Het nieuwe skatepark, waar de gemeente 60.000 euro in
investeerde, nodigde gisteren al meteen uit tot een wedstrijdje.
De skaters van Sint-Job kregen zelf inspraak in het ontwerp van het terrein in de Bethaniëlei aan Kristus Koning. “Heel belangrijk is
een egale ondergrond, die is aangelegd met fijn asfalt. Ze kozen verder voor een half pipe, quarter pipe, flatbanken, een standaard
grindrail en funbox. Het moest toegankelijk zijn zowel voor beginnende als gevorderde skaters”, legt jeugdconsulent Wouter Vandewal
uit.
“We hebben voor de ramps van Rhino gekozen. Dat is een gekend merk en staat hoog aangeschreven bij de skaters. Rhino
organiseert ook heel wat wedstrijden.”
“De skaters wilden dat er iets te beleven viel en dat is ons gelukt. We hebben gemerkt dat er niet alleen skaters van Sint-Job naar hier
komen, maar ook van Sint-Antonius en andere omliggende gemeenten. Het is dus een succes. Het terrein in Brecht, dat we in 2013
hebben aangelegd, is groter en voor meer gevorderde waaghalzen, en ook dat blijft veel skaters van buiten Brecht aantrekken. Skaten
is nog steeds een populaire bezigheid bij tieners”, merkt jeugdschepen Daan De Veuster (CD&V – CDB) op .
“We hebben ook aan de veiligheid gedacht, met een afsluiting langs de parking en de straatzijde. De totale investering bedraagt
ongeveer 60.000 euro. Brecht maakt overigens al enkele jaren een inhaalbeweging op het vlak van speelruimte. We spelen in op
vragen van buurtverenigingen of jongeren zelf. De voorbije elf jaar heb ik als jeugdschepen, in samenwerking met meerdere
gemeentelijke diensten en in overleg met onder meer buurtbewoners en geïnteresseerde gebruikers, negentien nieuwe of vernieuwde
speelterreinen in de gemeente kunnen vormgeven.”
De skaters zelf, die kwamen met velen en zagen dat het goed was. Ze namen al meteen deel aan een skatecontest. De jeugddienst
had in leuke prijzen voorzien. (ella)
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