
 
 
Agendapunt : 6. 
Voorstelnummer : 10-74 
Raadsvergadering : 27 oktober 2009 
Naam opsteller : Willem Taal 
Informatie op te vragen bij : Willem Taal 
Portefeuillehouders : Else Trap 
 
Onderwerp: Aanleg van een trapveld voor de jeugd naast het jongerencentrum De Wal in 
Egmond aan Zee. 
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  - De investering voor de aanleg van een trapveld voor de jeugd naast het 

jongerencentrum De Wal in Egmond aan Zee, in afwijking van de nota 
activabeleid, in één keer ten laste van de exploitatie te brengen; 

- De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Sinds vorig jaar wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor een trapveld in Egmond 
aan Zee. De aanleiding is de overlast die ontstond na de aanleg van het pannaveldje in de 
Wilhelminastraat in Egmond aan Zee. De oudere jeugd maakt gebruik van het veldje dat tot 
veel klachten uit de buurt leidde. Al snel kwam de vraag of er voor de oudere jeugd in 
Egmond aan Zee ook “iets” gedaan kon worden omdat er verder geen plek voor ze is waar 
ze lekker kunnen voetballen. In eerste instantie is besloten om een trapveld aan te leggen 
op het terrein van het zwembad omdat daar ruimte en geld vrijkwam.  
 
Aanvankelijk was het de bedoeling het trapveld aan te leggen op het terrein van het 
zwembad. Het jongerenwerk en de wijkverenging kwamen met signalen dat er vanuit de 
buurt bezwaren zouden komen tegen locatie omdat gevreesd wordt voor overlast. Samen 
met het jongerenwerk en de wijkverenging zijn de verschillende locatie in de omgeving van 
het zwembad en De Wal bekeken. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Alle mogelijke opties in de omgeving van het zwembad en het voetbalterrein zijn bekeken. 
Van alle opties is geconcludeerd dat deze dicht bij de woonhuizen liggen, erg geïsoleerd 
zijn waardoor en geen toezicht is of de toegang tot het voetbalterrein belemmert. Iedereen 
komt tot de conclusie dat de beste plek naast het jongerencentrum De Wal is.  
 
De jongeren in Egmond aan Zee zijn erg enthousiast over dit plan en hopen dat het 
doorgaat. Dit betekent dat met zekerheid kan worden gesteld dat de overlast afneemt. 
 
Vanuit De Wal is er direct toezicht op het trapveld. Overlast en aanzuigende werking van 
allerlei randverschijnselen wordt hiermee voorkomen. 
 
Vanuit de omwonden zijn geen bezwaren, zo bleek tijdens de inloop op 8 september 2009. 
 

    1



- 2 - 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.       
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Het plan voor de aanleg van een trapveld is samen met de jongeren, het jongerenwerk en 
de wijkvereniging gemaakt. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De verschillende locaties rondom het zwembad, op het voetbalterrein en De Wal zijn 
uitvoerig bekeken. Iedereen is van menig dat plek naast De Wal het meest geschikt is. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het is de bedoeling dat het trapveld voor de kerstvakantie klaar is. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De kosten van de sloop van de halfpipe en de aanleg worden geraamd op € 34.000 
(exclusief BTW).  
 
Vanuit het budget van de sloop van het zwembad is rekening gehouden met de aanleg van 
een trapveld. 
 
Echter volgens de nota activabeleid moet een enkelvoudige investering van meer dan  
€ 10.000 worden geactiveerd. Omdat het trapveldje € 34.000 kost wordt het grensbedrag 
van € 10.000 ruimschoots overschreden en is dit in feite een investering waarop 
afgeschreven moet worden. De aanleg van een trapveld is een investering van 
maatschappelijk nut. De BBV geeft echter in tegenstelling tot onze nota activabeleid de 
voorkeur aan om dergelijke investeringen in één keer ten laste van de exploitatie te 
brengen. Daarom stellen wij voor de raad te laten besluiten om af te wijken van onze nota 
activabeleid.  
 
Bovendien moet de raad instemmen met het voorstel om een gedeelte van het budget 
bestemd voor de sloop en tijdelijke inrichting in te zetten voor de aanleg van een trapveld 
voor de jeugd naast De Wal. Gevolg hiervan is dat wij de raad voorstellen om het budget 
voor de aanleg van het trapveld over te hevelen van programma 4 Voorzieningen (waar het 
was begroot onder sportcentrum De Watertoren) naar Programma 2 Wonen 
(speeltoestellen) door middel van bijgevoegde begrotingswijziging. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De kosten van de aanleg bij De Wal zijn misschien meer dan op de andere locaties. Dit door 
de afvoer en het afgraven. Een vier meter hoog hek om rondvliegende ballen op de 
Sportlaan te voorkomen. Vier lantaarnpalen met duurzame energie en ledlampen om zo een 
goed verlicht trapveld te krijgen waarop sociale controle mogelijk is. Maar deze kosten 
wegen niet op tegen het verwachtte maatschappelijk effect. Jongeren die blij zijn met deze 
voorzieningen en het jongerenwerk en de wijkverenging die tevreden is over het behaalde 
resultaat. 



- 3 - 
 

 
 
Bijlagen:       
1. Raadsbesluit 
2. Begrotingswijziging 
 
 
Bergen, 29 september 2009 
 
College van Bergen 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


