NIEUWSBRIEF JUNI 2010
Persbericht gemeente Doetinchem
Eind juni zal de gemeente Doetinchem in een persbericht de stand van
zaken met betrekking tot de ijs- skeelerbaan uiteenzetten.
Vergunningen zijn aangevraagd
Voor de aanleg van de baan moeten verschillende vergunningen worden
verleend. Ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. IJD’96 heeft
daartoe inmiddels een aanvraag ingediend. Daarnaast heeft het bestuur
een vergunning aangevraagd in het kader van de flora- en
faunawetgeving. Geschat wordt dat hiermee een periode van een half jaar
gemoeid zal zijn.
Overleg met de buren
IJD’96 streeft ernaar een goede relatie met de toekomstige buren te
krijgen. En wie worden die buren? Gaat de topsporthal er komen? Het
bestuur is in ieder geval in overleg met de betrokkenen bij de topsporthal,
maar ook met bijvoorbeeld het Waterschap. Uitgangspunt bij die
gesprekken is dat we onderzoeken in hoeverre we iets voor elkaar kunnen
betekenen.
Geen bomen binnen de baan
Bij de aanleg van de baan en bij het gebruik ervan moet rekening
gehouden worden met de in het gebied aanwezige flora en fauna. Gevolg
hiervan was dat we gedwongen werden om binnen de baan enkele bomen
te planten. We waren echter bang voor de nadelige effecten hiervan, zoals
bladeren op de baan, en beperkingen in het gebruik van het
binnenterrein. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente besloten naar
een andere oplossing te zoeken en deze eis te laten vallen.
Activiteitencommissies
IJD’96 wil na de zomervakantie een aantal commissies en werkgroepen in
het leven roepen. Die zullen zich bezig gaan houden met het organiseren
van acties en evenementen rondom de ijs- en skeelerbaan. Er moet veel
gebeuren om de baan tot een succes te maken. Te veel voor het

handjevol mensen dat nu actief is. Daarom vragen we u deel te nemen
aan een van deze commissies of werkgroepen. U kunt zich aanmelden via
e-mailadres: j.punt33@upcmail.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september.

