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IJSBAAN WEGBEZUINIGD? 
Zoals bekend moet de gemeente Doetinchem bezuinigen. De plannen daartoe 

heeft de gemeente bekendgemaakt in de Voorjaarsnota 2011. Tot onze grote 

verbazing wordt daarin ook de ijsbaan genoemd als mogelijkheid om de 

gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Het argument daarvoor was dat ‘de 

ijs- en skeelerbaan een relatief klein deel van de bevolking bedient. Als 

alternatief zou gezocht kunnen worden naar goedkopere initiatieven. De 

gemeente denkt zo’n negenduizend euro per jaar te kunnen besparen. Ze ziet 

daarbij echter over het hoofd dat ze per jaar negenduizend euro huur van de 

IJsvereniging ontvangt. We maken ons daarom nog niet ongerust over het 

schrappen van de ijs- en skatebaan op Sportpark Zuid. 

 

VOORZITTER BEARGUMENTEERT VOORTGANG PROJECT IJSBAAN 

Tijdens de onlangs gehouden beeldvormende raad over de bezuinigingen heeft 

de voorzitter van de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem, Mark Penninkhof, 

de voortgang van het project ijsbaan bepleit. Volgens Mark zijn de argumenten 

van de gemeente dat afblazen van het project een bezuiniging oplevert onjuist, 

omdat de gemeente huur ontvangt. Ook onjuist is het argument dat de ijsbaan 

er maar voor een klein deel van de bevolking is. Als het in dit land maar even 

vriest, willen we allemaal (veilig) op de schaats. Bovendien is het te laat om het 

project af te blazen. Het bestuur is al meerdere financiële verplichtingen 

aangegaan en al geruime tijd is er een tweewekelijks overleg met ambtenaren 

van de gemeente.  

 

GEMEENTE WIL FUNSKATEBAAN OP HET MIDDENTERREIN VAN DE 

IJSBAAN 

Vrijwel gelijktijdig met het voorstel het project ijsbaan niet door te laten gaan, 

verzoekt de gemeente ons akkoord te gaan met het onderbrengen van de 

funskaters op het middenterrein van de ijsbaan. Deze skaters zijn afkomstig van 

de Veemarkt en de gemeente is naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor deze 

skaters. Het bestuur van de stichting heeft zijn medewerking toegezegd. Mocht 

de ijsbaan er niet komen dan kan de gemeente opnieuw op zoek.  

 



IJSVERENIGING BESTAAT 15 JAAR 

 
Afgelopen zondag 24 april bestond IJD’96 precies vijftien jaar. 

Oprichter Karel Berkhuysen blikt terug. 

 
Op 24 april 2011 is het vijftien jaar geleden dat IJsvereniging Doetinchem ’96 

officieel werd opgericht. Want op 24 april 1996 stemden de aanwezigen tijdens 

de eerste Algemene Ledenvergadering in met de statuten die het voorlopige 

bestuur hen voorstelde. Vanaf dat moment waren zij lid, evenals tientallen 

anderen die zich als potentieel lid 

hadden aangemeld.  

Een ALV waar een en ander aan 

voorafging.  

Het begon drie maanden eerder; 

toen het vroor dat het kraakte en 

ik langs de ijsbaan op Sportpark-

Zuid fietste. Een baan die een 

trieste aanblik bood. Want op het 

slechte en amper enkele meters 

brede beschaatsbare stukje ijs 

probeerde een handjevol doorzetters zich een weg te banen via hobbels en 

scheuren. De rest van het ijs was bedekt met een vastgevroren dikke laag 

sneeuw. Niemand bleek het ijs te onderhouden. De gemeente had al jaren eerder 

het bijltje er bij neer gegooid. Die desolate aanblik en het feit dat er al jarenlang 

door lokale schaatsliefhebbers steen en been werd geklaagd over het ontbreken 

van een fatsoenlijke schaatsgelegenheid in Doetinchem, maakte dat ik 

doorgefietst ben naar de stad en bij hotel De Graafschap een zaaltje besprak. Bij 

het Gelders Dagblad en De Gelderlander maakte ik vervolgens melding van het 

voornemen om op de desbetreffende datum een ijsvereniging op te richten. In 

het berichtje vroeg ik tevens belangstellenden om die avond aanwezig te zijn. 

Die bewuste avond was daarom spannend. Want hoe groot zou de opkomst zijn? 

Om acht uur bleken er welgeteld twaalf mensen aanwezig. Niet bepaald de 

opkomst waarop was gehoopt. En nadat iedereen zich had voorgesteld, bleek 

vijftig procent van hen niet te kunnen schaatsen. Een percentage dat evenmin 

weinig reden tot optimisme gaf.  

Toch werd er een voorlopig bestuur samengesteld: vier mensen die de opdracht 

kregen om een vereniging vorm te geven. Ben Winterdink, Steven Ransdorp, 

Joke ter Horst en ondergetekende. Op 24 april was het eerste deel van die 

opdracht volbracht. 

Karel Berkhuysen 
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