Officiële opening ijs- en skatebaan
Na jaren van wensen, hopen, hard werken, maar vooral van volhouden, is het
dan eindelijk zover. De multifunctionele combibaan op Sportpark Zuid is klaar.
Veel mensen hebben zich gedurende vele jaren ingezet voor de totstandkoming
van deze unieke sportaccommodatie in Doetinchem. Een officiële en feestelijke
opening van de baan is daarom zeker op zijn plaats.
Daarom bent u op zaterdag 20 december 2014 vanaf 14.45 uur van harte
welkom op de baan. Om 15.00 uur zal wethouder Peter Drenth op gepaste wijze
de opening van de baan verrichten. Na de officiële plechtigheden kunt u tot 17.00
uur onder het genot van een hapje en drankje met ons proosten op de
ingebruikname van de baan. De besturen van de Stichting IJs- en Skatebaan
Doetinchem en van IJsvereniging Doetinchem ’96 nodigen u van harte hiertoe
uit.

IJsbaan getest voor het schaatsseizoen
Op woensdag 3 december is de baan onder water gezet om de ‘waterdichtheid’
van de baan te testen en om te kijken of er overal op de baan voldoende water
staat. De test is gedaan in aanwezigheid van de aannemer, de begeleidende
bouwkundige en van leden van het bestuur van de Stichting IJs- en skatebaan.
Bij de test is gebleken dat er nog enkele ‘schoonheidsfoutjes’ zijn. Die zullen het
schaatsen deze winter echter niet storen. Sommige foutjes zal de aannemer nog
voor de winterperiode wegwerken, de overblijvende zullen in het voorjaar
verholpen worden. Zoals op de foto goed te zien is vormen de bladeren die nu
nog steeds van de bomen waaien wel een probleem.

Over de gehele baan wordt de waterstand gemeten.

Parkeermaatregelen sportpark Zuid
De gemeente is van plan een parkeerverbodzone in te stellen en een
maximumsnelheid van 30 km/uur voor het gehele sportpark. Wanneer sprake is
van een parkeerverbodzone, mag er alleen geparkeerd worden in parkeervakken.
Parkeren op straat of in de berm is niet toegestaan.
Voor de gebruikers van het sportpark verandert er niet veel. De parkeerplaatsen
op het sportpark zijn inmiddels allemaal voorzien van een vakindeling. De wegen
zijn niet breed, parkeren op de weg maakt de situatie minder overzichtelijk en
daardoor gevaarlijker voor andere weggebruikers. Wettelijk is het verboden om
te parkeren in de berm.
Maximum snelheid
Op het sportpark is naast autoverkeer ook sprake van langzaam verkeer, veelal
fietsers. Zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van dezelfde
weg. Het is dan veiliger de maximum snelheid te beperken tot 30 km/uur. Als de
verkeersborden zijn geplaatst, zijn de maatregelen van kracht.
Bewegwijzering
Aan de beide ingangen naar sportpark Zuid komen nieuwe verwijsborden. Zowel
bij de ingang aan de Liemersweg (bij de topsporthal) als bij de ingang aan de
Europaweg (bij de brandweerkazerne) komt een bord met verwijzingen naar de
diverse verenigingen.
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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

