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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 52437 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: - 5 FFB 2020 

1 Onderwerp: 1 Kaatsmuur in de openbare ruimte 

Kennisnemen van: 
De locatie waar de kaatsmuur wordt gerealiseerd. 

Beste raadsleden, 

Voor de realisatie van een kaatsmuur in de buitenlucht heeft u een bedrag van 15.000 euro 
beschikbaar gesteld. 

Locatieonderzoek 
We hebben onderzoek gedaan naar de meest passende locatie voor een Kaatsmuur in 
Harlingen. De locatie moet voldoen aan een aantal belangrijke criteria: Een openbaar 
karakter, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen, kortom deze kaatsmuur moet 
laagdrempelig zijn. Uit het onderzoek komen er uiteindelijk twee locaties duidelijk naar 
boven drijven die het best aan de criteria voldoen. Dit is het (eigen) terrein van de 
kaatsvereniging Eendracht en de speeltuin in het Oosterpark van de wijkvereniging 
Oosterpark. Met de beide enthousiaste besturen hebben we op locatie de mogelijkheden 
van de realisatie van een kaatsmuur verkend en besproken. 

Definitieve keuze: Speeltuin Oosterpark. 
Uiteindelijk biedt de speeltuin Oosterpark het beste perspectief. 
Niet alleen op basis van de openbaarheid en bereikbaarheid, maar ook op basis van een 
eerste indicatie van de te verwachten kosten (goedkoper) scoort deze locatie het best. Het 
is een prima zichtlocatie. En ook is er al een hekwerk rondom de speeltuin aanwezig. Het 
buurthuis (Koegelbult) is een goede uitvalsbasis voor beheer en eventuele afgifte van 
kaatsballen. Een kaatsmuur in deze wijk, waar van oudsher ook al veelt wordt gekaatst, 
zorgt daarnaast voor een sportieve impuls en is een mooie aanvulling op de voorzieningen in 
de speeltuin en de Oosterparkwijk. 
De kaatsvereniging Eendracht kan zich vinden in de keuze voor deze locatie omdat een 
kaatsmuur op hun terrein bij nadere opmeting toch de nodige beperkingen kent met het 
oog op de grote KNKB kaatspartijen. 



Vervolgtraject 
Samen met de wijkvereniging wordt een definitief plan met kostenraming opgesteld waarbij 
het beschikbare budget van 15.000 leidend is. 
Het streven is om eind juli 2020 de kaatsmuur in gebruik te nemen. 
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