
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van 3 november 2022

Agendanummer:9

Onderwerp: Motie pumptrackbaan

De raad,

overwegende dat:
- In veel verschillende Hillegomse beleidsdoelen wordt ingezet op meer bewegen, jongeren op 

gezond gewicht, uitnodigend gebruik van de openbare ruimte en een inclusieve samenleving;
- In Hillegom weinig spel-en beweegaanleiding voor de leeftijdscategorieën 10-14 en 15-19 jaar 

is;
- Dit door een inspreker en de opgehaalde handtekeningen voor dit initiatief extra duidelijk is 

geworden dat deze leeftijdscategorieën behoefte hebben een uitdagende en moderne 
sportvoorziening in de vorm van een ‘pumptrack’ te realiseren;

- Een voorziening zoals “pumptrack” ook voor kinderen met een lichamelijke beperking een 
geschikte voorziening kan zijn;

- Er verschillende parken nog op de nominatie staan om heringericht te worden;
- Er een degelijk speelruimteplan is, waarbij de locaties voor genoemde leeftijdscategorieën nog 

nader uitgewerkt moeten worden;

van mening dat:
- Een pumptrack meer uitdaging biedt en voor de beoogde leeftijdsgroepen aantrekkelijker is dan

de huidige voorzieningen;
- Deze voorziening aan kinderen/ jongeren uit meerdere wijken ten goede zou komen;
- Een uitnodiging tot beweging buitenshuis in de deze tijd van ‘schermspelen’ extra belangrijk is;
- Er diverse plaatsen in Hillegom zijn die zich in principe zouden kunnen lenen voor een 

pumptrack;

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
- te onderzoeken of een of meerdere locaties in Hillegom geschikt zouden zijn voor een 

pumptrack, rekening houdend met omwonenden en met de bereikbaarheid voor kinderen uit 
andere wijken;

- een raming te maken van de kosten voor de aanleg en het onderhoud van een pumptrack op 
de geschikte locaties;

- en de raad hierover te informeren in de loop van 2023, met een inschatting van de 
haalbaarheid van deze bovenwijkse voorziening.

en gaat over tot de orde van de dag.
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