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DEFINITIEVE TEKENING IJSBAAN GEREED 
Onlangs is de definitieve tekening van de ijsbaan gereed gekomen. Met deze 

tekening is het nu aan de gemeente om de exacte plaats van de baan in het 

terrein te bepalen. Op de tekening is linksonder de topsporthal ingetekend en 

rechts van de baan is de krabbelbaan te zien. Rondom de baan komt een wal die 

ervoor moet zorgen dat de ijsvorming niet vertraagd zal worden door de wind. 

 

 
 

 
 

VOORTGANG IJSBAAN 
De eventuele komst van de topsporthal op sportpark Zuid vertraagt de voortgang 

van de aanleg van de ijsbaan. De streefdatum is daardoor 1 oktober geworden. 

Het bestuur betreurt dit, maar kiest toch als uitgangspunt kwaliteit voor 

snelheid. Dat wil zeggen dat we willen voorkomen dat er nu omwille van de 

snelheid verkeerde keuzes gemaakt worden.  

Een van de punten van zorg is de ijsvorming op de plaats waar de topsporthal 

grenst aan de ijsbaan. Een ander probleem zijn de kosten die gemaakt moeten 

worden voor de zogeheten mitigerende maatregelen. Dit zijn de maatregelen die 

genomen moeten worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die ontstaan 

door de aanleg van de baan te voorkomen of te beperken. Denkt u hierbij aan 

het kappen van bomen enzovoort. 



STEUN VAN DE RAAD 

Tijdens de beeldvormende vergadering van de Doetinchemse gemeenteraad over 

de eventuele aanleg van de topsporthal op sportpark Zuid heeft het bestuur zijn 

zorgen geuit over de voortgang van de aanleg van de baan. Tijdens deze 

vergadering heeft de gehele gemeenteraad ondubbelzinnig te kennen gegeven 

de aanleg van de baan te steunen.  

BEZUINIGINGEN 
De bezuinigingen van de gemeente treffen ook de sportverenigingen. Die zullen 

aanmerkelijk minder subsidie krijgen voor hun jeugdleden. Wanneer de baan er 

is en de vereniging op volle sterkte is, scheelt ons dit zo’n zesduizend euro per 

jaar. Samen met de andere sportverenigingen van Sportpark Zuid is IJD in 

overleg met de gemeente om te trachten de schade zo veel mogelijk te 

beperken.  

VERANDERINGEN IN HET STICHTINGSBESTUUR 

Met ingang van 1 maart aanstaande legt de voorzitter van de stichting, Kees 

Leijsten, de voorzittershamer neer. Kees heeft de kar enkele jaren getrokken en 

heeft bereikt dat de baan er komt. Hij doet op dit moment een stap terug omdat 

hij een lange reis wil gaan maken. Gelukkig heeft Mark Penninkhof zich bereid 

verklaard de voorzittershamer over te nemen. Mark is consultant en heeft 

ervaring bij het realiseren van sportaccommodaties. Hij heeft gewerkt voor 

NOC*NSF en voor Deloitte & Touche ICS Adviseurs. Momenteel heeft hij een 

eigen consultancybureau. 

 

Kees Leijsten 

Daarnaast heeft Ton Boland zich als adviseur verbonden aan de stichting. Ook 

Ton wil daarmee een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de ijsbaan. 

Ton is kortgeleden gestopt als directeur van het Graafschap College. Wij danken 

Kees voor al  zijn inspanningen en verwelkomen met veel genoegen Mark en 

Ton.  

Tegelijkertijd wordt er ook aan de vereniging hard gewerkt. Getracht wordt een 

compleet bestuur samen te stellen. Hopelijk is hierover meer te melden in de 
volgende nieuwsbrief. 

 

 

 
 


