IJs- en skatebaan officieel geopend
In het bijzijn van zo'n honderd genodigden heeft wethouder Peter Drenth de
Doetinchemse ijs- en skatebaan geopend. Daarvoor liep hij samen met alle
aanwezigen een ronde over de 400 meter lange baan. Onderweg werd stilgestaan
bij belangrijke momenten in de lange historie van de totstandkoming van de
baan.

Er wordt stilgestaan bij het jaartal 2010 (Foto: Afke van den Hazel)
Die historie begon al in 1996 toen de ijsvereniging de gemeente ervan wist te
overtuigen dat met het geld dat nodig was om de bestaande baan te renoveren,
beter een asfaltbaan aangelegd kon worden. Die kan immers zowel in de winter
als in de zomer gebruikt worden.

Toch zou het nog tot 2014 gaan duren totdat de baan er uiteindelijk kwam. Voor
vertraging zorgden ondermeer de plannen van de gemeente woningen te bouwen
op Sportpark Zuid en voorstellen van het college de aanleg van de baan te
schrappen om op die manier te bezuinigen. Door die vertraging werd de baan
alsmaar duurder, waardoor het steeds lastiger werd de financiering rond te
krijgen. Een substantiële bijdrage van de Stichting Evenementenhal, een prijs
van het Rabo-fonds en een extra subsidie van de gemeente Doetinchem brachten
echter uitkomst. En zo werd het mogelijk dat onder leiding van de wethouder de
finishlijn bij het jaartal 2014 door twee jonge bezoekers van de ijs- en skatebaan
werd doorgeknipt.

Onder leiding van de wethouder knipt de toekomstige schaatsgeneratie het finishlint door.
We zijn er! (Foto: Afke van den Hazel)
Hierna werd door de genodigden een toost uitgebracht op de baan en werden
onder het genot van een hapje en een drankje nog vele herinneringen
uitgewisseld. Besturen van andere ijsverenigingen uit de Achterhoek maakten
van de gelegenheid gebruik uitgebreid te informeren naar onze ervaringen bij het
realiseren van deze prachtige aanwinst voor Doetinchem. Wellicht komen er in de
toekomst meer combibanen in de Achterhoek. Over achttien jaar misschien?
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Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over de
ontwikkelingen op en rond de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. De brief
verschijnt zo vaak als er nieuws te melden is. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan
j.punt33@upcmail.nl of aan secretariaat@ijd96.nl

