GEMEENTE MALDEGEM

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Ref.: B20119

1. Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de
opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en
het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

1.1 Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze werken :
Aanleg van skatepark te Maldegem
Toelichting :
In het sportpark te Maldegem is ruimte voorzien voor de aanleg van een skatepark. We
opteren voor een skatepark, ter plaatse vervaardigd uit beton, wat gebruikers beschouwen
als het beste materiaal: het is quasi onderhoudsvrij, in alle mogelijke vormen te smeren,
biedt veel weerstand tegen de krachten die op het materiaal vrijkomen, het skate beter en
veroorzaakt de minste geluidsoverlast.
Om te weten wat belangrijk en noodzakelijk is bij het ontwerp en de bouw van een skatepark,
moet men zelf over voldoende skate-ervaring beschikken.
Bovendien kiezen we voor een all-round skatepark, waar alle skaters hun gading vinden. We
zoeken een goede mix tussen street en transition, het terrein moet bruikbaar zijn voor elk
type skater. Ook BMX’ers en steppers moeten er terecht kunnen. Leuk uitziende, ambitieuze
obstakels die door het merendeel van skaters niet benut kunnen worden wegens te moeilijk,
zijn geen meerwaarde. Zowel een beginneling als iemand met veel ervaring moet op dit
terrein een uitdaging vinden.
Een skatepark staat of valt met het ontwerp en de uitwerking. Inspraak van de gebruikers en
ontwerp en uitvoering door ervaren skaters zijn dan ook onontbeerlijk. Er is een lijst
opgesteld met toestellen die in het ontwerp moeten samen met een suggestielijst van
eventueel toe te voegen toestellen. Na inspraak met het bestuur en de lokale skaters zal er
een voorontwerp gemaakt worden voor de inplanting van de verschillende toestellen. De
inschrijver dient vervolgens zijn voorontwerp voor te leggen aan het bestuur en de skaters
om vervolgens na hun opmerkingen een definitief ontwerp te maken. De toestellen moeten
geïntegreerd worden in een naadloze betonvloer op een nog aan te leggen
steenslagfundering.
Plaats van uitvoering :
Sportpark Maldegem, Bloemestraat 36D, 9900 Maldegem
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