
 

 

Van: PvdA  
Aan: College van B&W  
Datum: 2 maart 2018  
Betreft: artikel 51 vragen over de ijsbaan 
Bijlagen: foto ijsbaan 
 
Geacht college, 
 
In februari 2010 is de multifunctionele atletiekbaan geopend aan de Dr. Albert Schweitzerdreef. Die 

is zo ontworpen en aangelegd dat hij ook onder water kan worden gezet om als ijsbaan te dienen in 

de winterse periode. Dat is handig om toch te kunnen schaatsen met een korte periode vorst, omdat 

er slechts dun laagje ijs op een harde ondergrond hoeft  te bevriezen. Daarbij is het ook veiliger dan 

natuurijs op sloten, vlieten en meertjes omdat je er niet doorheen kan zakken en in het water 

eronder kan verdrinken. De ijsbaan is er gekomen mede dankzij de inzet van toenmalig 

sportwethouder Joop Luijendijk en is een aantal winters een groot succes geweest. De ijsbaan is  in 

een samenwerking tussen de gemeente en verenigingen aangelegd en in beheer.  

 

De PvdA Maassluis heeft groot respect voor de tomeloze inzet van de vrijwilligers van Stichting 

Outdoor Promotie Maassluis die van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat in de vrieskou in touw zijn 

om het ijs goed te krijgen. Daarom boden we als PvdA Maassluis de vrijwilligers gisteren een 

aardigheidje aan en deelde we warme chocolademelk uit aan het publiek. Al die mensen waren ook 

enthousiast over de ijsbaan als voorziening in Maassluis, zeker voor jonge kinderen. Omdat we de 

ijsbaan zo’n grote aanwinst  voor de stad is, willen we als PvdA Maasluis graag dat deze goed kan 

functioneren en hij technisch in goede staat is. Op die manier kunnen de vrijwilligers ook eer van hun 

werk hebben en meer mensen genieten van een mooie ijsbaan.  

 

Daarom stellen we de volgende vragen aan het college: 

 

1. Bent u op de hoogte van de problemen die er met de ijsbaan zijn: dat het water weglekt door 

kieren waardoor de ijslaag zich niet kan vormen over de hele baan? En dat er als er eenmaal 

ijs ligt het verbeteren van de ijsvloer door extra water toevoegen alleen met zware pompen 

vanuit de sloten met kan worden gedaan?  

2. Klopt het dat de gemeente al 3 jaar geleden door de vrijwilligers is geïnformeerd over deze 

scheuren en kieren en dat deze zouden moeten worden aangepakt, maar dat het niet is 

gerepareerd?  

3. Klopt het dat de atletiekbaan eigendom is van de gemeente Maassluis? Klopt het dat de 

gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, tot nu toe steeds heeft aangegeven dat er geen 

geld beschikbaar is voor onderhoud? Hoe kan dat, gelet op de forse onderbesteding van de 

gelden in het programma sport?  

4. Klopt het dat er nu via de vrijwilligers van de ijsbaan en bouwbedrijf Van Dijk op eigen 

initiatief en kosten een inspectierapport wordt gemaakt, zodat de oorzaken in kaart worden 

gebracht en deze in de zomerperiode snel kunnen worden gerepareerd?  

5. Klopt het dat het kleine asfalt ijsbaantje voor de kinderen vanaf het begin af aan verkeerd is 

aangelegd, met hobbels erin waardoor er nooit een goede ijsvloer kan worden aangelegd?  

6. Gaat u er voor zorgen dat de ijsbaan komende zomer wordt gerepareerd, zodat  er de 

komende winters weer een goede ijsvloer kan worden aangelegd en er zo veel mogelijk 



 

 

Maassluizers, jong en oud, kunnen genieten van de prachtige, oud Hollandse schaatssport 

zodra het weer die mogelijkheid geeft? 

 

Wij kijken uit naar uw reactie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjoerd Kuiper 

Fractievoorzitter PvdA Maassluis  

 

 
 
 
 


