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Geachte college,

De weersvoorspellingen zijn gunstig voor de schaatsliefhebbers onder ons. Sinds jaren komt het kwik
de aankomende periode flink onder 0, dus ideale omstandigheden om de schaatsbanen aan te
leggen.
In de gemeente Huizen hebben we naast het Gooimeer twee locaties aangewezen voor
schaatsbanen. De schaatsbaan aan de Aristoteleslaan en de schaatsbaan bij voetbalvereniging SV
Huizen bij de Wolfskamer.
Voordat de dooi gaat inzetten, wil het CDA Huizen de inwoners van Huizen graag laten genieten van
de schaatsbanen en natuurlijk op een veilige wijze. Wij hebben dan ook een paar vragen

1. Is het college met ons eens dat dit een mooi moment is om de schaatsbanen in gebruik te
nemen?
2. Heeft het college reeds contact gehad met voetbalvereniging SV Huizen over de schaatsbaan
op hun terrein?

3. De buurtsportcoaches hebben afgelopen weken een mooi sportprogramma uitgevoerd
onder de naam “wintergames”. Zij bieden sporten aan voor de jongeren en jeugd onder
coronaproef veilige condities. Bent u het met ons eens dat schaatsen daar ook helemaal bij
past?
4. Wij zijn van mening dat juist de voetbalvereniging SV Huizen een schaatsbaan op hun terrein
veilig en coronaproef kan opzetten en begeleiden voor de jeugd in Huizen. Deelt u onze
mening?
5. De schaatsbaan aan de Aristoteleslaan wordt elk schaatsseizoen goed gebruikt. De jongeren
en jeugd vinden dit een heerlijke plek om buiten te sporten. Bent u bereidt om ernaar te
kijken hoe deze plek op korte termijn weer gebruikt kan worden als schaatsbaan?
Gezien de winterse periode waar we ons in bevinden, zien wij onze vragen graag mondeling
beantwoordt tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 februari aanstaande.
Met vriendelijke groeten,
Danielle van Deutekom
raadslid CDA Huizen

