Kunstijsbaan Hoogeveen
Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen heeft met steun van de gemeente Hoogeveen bij de provincie
Drenthe een plan ingediend voor de realisatie van een kunstijsbaan.

1 Hoe vaak schaatst u ongeveer per jaar?
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Alleen op natuurijs, ik ga er niet voor naar Assen
Als er natuur ijs is elke dag
Als er natuurijs is
Het organiseren van evementen op en rond ijsbaan.
Ik houd niet van schaatsen
Ik schaats alleen op natuurijs, omdat alle schaatsbanen te ver weg zijn.
Mijn intresse ligt daar niet en ik vindt het te opgeblazen net alsof dit het is we doen weer als
alle anderen kom met iets vernieuwends en durf iets anders te doen dan anderen. We
concurenen en vissen uit dezelfde vijver.
Misschien ooit weer
Niet omdat er geen ijsbaan meer in de buurt is.
Nooit, ik kan wel schaatsen. Prioriteiten van gemeenteraad liggen volledig verkeerd. Ga liever
zorgen voor goed zwembad en goede basisfaciliteiten.
Zo nu en dan op een ijsbaan in de buurt
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In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘Het is een positieve ontwikkeling dat de stichting zich inzet
voor de realisatie van een kunstijsbaan (binnen onze
gemeentegrenzen)’
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Assen heeft al teveel tijd gekregen van de provincie.
Assen ligt te dicht bij Groningen. Hoogeven e.o. is witte vlek
Ben van mening dat Hoogeveen t.o.v. Heerenveen en Groningen veel gunstiger ligt
als Assen en dus een veel grotere kans dat de explotatie te realiseren is.
Dat zou een prachtige aanvulling op het sportaanbod in Hoogeveen zijn.
Drenthe moet een kunstijsbaan hebben vanwege gebleken talenten + geografisch
gezien t.o.v. omliggende kunstijsbanen is Hoogeveen de beste plek.
Er zijn maar weinig kunstijsbanen in het Noorden. Dit kan veel mensen in het
weekend naar de ijsbaan trekken, mits ook aandacht besteed wordt aan recreatief
schaatsen. Dus met een lunchroom of restaurant (dus geen kantine!), verwarmd
terras(?), muziek op de achtergrond, verlichting, open op zondagmiddag. Niet alleen
voor sport, maar ook voor spel. Vroeger ging ik in Den Haag de hele winter op
zondagmiddag met vriendinnen schaatsen, ook al konden we er niks van.
Goed initiatief Geografisch de beste ligging Actieve schaatsclubs in de regio
Goed voor Hoogeveen, zorg fat de facaliteiten ook goed zijn, horeca, wegen,
parkeren
Het zal Hoogeveen een zeer goede impuls geven. Deze ijsbaan zal goed aansluiten
op onze andere sportactiviteiten, zoals de ronde van Drenthe en Hoogeveen, en
cascade run! Animo is er zeker genoeg voor en de ligging is prima door de
aansluiting op de A 28 en A37, dus uitstekend te bereiken! Kom maar op met deze
kunstijsbaan!
Hoe meer sportieve mogelijkheden, hoe beter. Daarnaast kan een kunstijsbaan
regionaal aantrekkingskracht uitoefenen voor andere activiteiten.
Hoogeveen is een perfecte locatie voor een ijsbaan. Ligt mooi centraal, logistiek een
goede ligging.
Hoogeveen komt hierdoor nog beter op de kaart en dit brengt hopelijk veel goeds
voor een ieder
1



Mee eens






Neutraal










Zeer mee
oneens
Weet niet







Ik heb het idee dat er meer mensen naar Hoogeveen komen door en voor de
kunstijsbaan
We moeten trotser zijn op het feit dat we hoogevener zijn. Het negatieve gevoel
overheerst te veel
De garantstelling mag alleen niet ten koste gaan van nieuwbouw voor onderwijs
Het lijkt me voor de liefhebbers een mooie toevoeging aan de bestaande
sportfaciliteiten
Ik ben geen schaatser. Wel goed voor pr van hoogeveen. Ik vraagje af of een
schaatsbaan financieel uit kan. Persoonlijk heb ik liever een nieuw zwembad.
Positief vind ik de wilskracht en de uitstraling en het vooralsnog niet opgeven.
Typisch Hoogeveens.
Als er genoeg animo is waarom nie maar persoonlijk hoeft het van mij niet ik zie
vele malen liever een mooi BUITENBAD !!! zo dat de hoogeveeners zomers niet al
tijd hun verkoeling ergens ander moeten zoeken vooral nu hret surfgat ook
verkedentijd is
Ben bang dat de kosten uiteindelijk hoger gaan uitvallen dan gedacht. Tevens zal er
een goed plan gemaakt moeten worden om de bezoekers van de ijsbaan ook naar
het centrum te krijgen zodat de lokale ondernemers er ook nog iets aan hebben.
Neem aan dat de ijshal ook geschikt is voor het organiseren van diverse
evenementen. Hoop dat deze kans dan ook gebruikt wordt.
Een ijsbaan is wel leuk maar ik ben van mening dat we veel meer hebben aan een
fatsoenlijk zwembad Dat wil zeggen... een aantrekkelijk zwembad met veel
glijbanen ed (meer dan die kale baden nu) en vooral een buitenbad! Dat is echt een
groot gebrek in Hoogeveen! Het had nooit weg gehaald moeten worden Het is
belachelijk dat je hiervoor nu naar andere plaatsen moet... waar het vaak overvol is
doordat iedereen dat doet bij mooi weer Ik zou graag vaker willen zwemmen zowel
recreatief als sportief Maar voor een buitenbad moet je dan naar andere plaatsen
Het zou mooi zijn als een ijsbaan en zwembad gecombineerd kunnen worden Dan
zullen er meer mensen tevreden zijn! Bovendien zou bijv het zwembad verwarmt
kunnen worden met de warmte die vrijkomt vd ijsbaan Duurzaamheid... Een
combinatie zou mooi zijn maar als er een keuze gemaakt moet worden kies ik
absoluut voor een zwembad mét buitenbad!
Er is in Heerenveen een prima ijsbaan. Ik heb liever niet meer van hetzelfde, daar is
HGV goed in, maar een aanvulling op het aanbod in Noord Nederland...dus bv een
overdekte skibaan. Die kan ik als gehandicapte sporter (zitski) nl wél gebruiken!
Goed dat mensen zich inzetten voor publiekstrekkers in Hoogeveen, maar ik zie
liever dat er (als er toch met miljoenen gegooid moet worden) wordt geïnvesteerd
in iets waar meer belastingbetalers (jong en ouder) wat aan hebben, zoals een
aantrekkelijker zwembad.
Kunstijsbaan dient kostendekkend te zijn, subsidie neutraal.
Ijsbanen kosten teveel geld! Zie liever het geld anders besteed
Ik denk dat het geleuter over een ijsbaan onzinnig is. Waarom kijkt de gemeente
niet meer naar de werkelijke issues, zoals meer openbaar vervoer voor de
buitendorpen, het behouden van Bethesda, veiligheid en betere uitkeringen voor
allenstaande ouders en ouderen.
Weet niet hoe de verhouding kosten/baten zijn
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2.1 Kunt u hier een toelichting op geven?
























Andere prioriteiten zijn vel belangrijker zoals fietspad in de Hoofdstraat
De bestaande sportverenigingen hebben het moeilijk, hebben te weinig geld en slecht
onderhouden accomodaties (Thrianta) De ijsbaan trekt alleen geld en belangstelling weg van
kleinere verenigingen
Deventer, Den Haag, Groningen en zelfs Heerenveen kregen problemen met de financiering.
Als de baan één keer is gerealiseerd is er voor de gemeente e.a. slechts één keus. Tekorten
dichten.
Exploiteren met ijsspeedway en holyday on ice is nooit structureel.
Samen met Zuidwolde een nieuw (subtropisch)zwembad realiseren aan de
Spekkampenweg/Zuidwoldigerweg is een nuttiger geldbesteding.
Een grote uitgave terwijl er al veel ijsbanen zijn.
Een ijsbaan is leuk zolang men er geen geld van de gemeenschap steeds bij moet leggen zoals bv
de tamboer
Een ijsbaan is niet kostendekkend, kost veel geld!
Een in mijn ogen een geldverslindend project die geïnitieerd is door een paar schaatsgekken. in
mijn ogen een zeer milieu onvriendelijke sport met een afnemende interesse van jongere
mensen.
Er zijn betere ideeën te bedenken om in Hoogeveen te investeren
Gaat ons alleen maar geld kosten.
Prestige object waar de meerderheid v.d. Hgvse bevolking geen belang bij heeft.
Geldverspilling, bodemloze put. Alle grote wedstrijden gaan toch naar Heerenveen.
Heeft absoluut geen bestaand recht
Het gaat uiteindelijk weer ten koste van gemënschaps geld. Dan zijn er wel nuttiger dingen te
bedenken.
Hoogeveen heeft buiten verkwanseld voor duurdere woningen en wil nu sportstad promoten!!
Gemiste kans om buitenzwembad voor de stad(met H) te behouden faalde. Té triest voor
woorden op ons inwoner aantal!!
Hoogeveen is daar te klein voor, alles wat georganiseerd wordt is op een 'gegeven moment' niet
meer rendabel en gaat dan dicht, dit is zonde.
Ik betwijfel of het toegevoegde waarde heeft.
Ik denk dat dit financieel niet exploitabel is en dat de Gemeente straks de tekorten moet
aanzuiveren ten koste van andere zaken.
Ik denk dat we hier meer gebaat zijn bij een grote evenementenhal waarin b.v. concerten kunnen
worden gegeven.
Ik vrees dat het een jaarlijks terugkerend financieel drama wordt voor de gemeente
In de winter nog geen kunst ijs baan in de hoofdstr. daar heeft men geen geld voor en hier voor
wil men alles doen om het maar binnen te halen en wat het kost maak niet uit.
Kosten weer voor de gemeenschap .
Publiekstrekker is welkom in Hoogeveen
Te kostbaar voor een kleine groep mensen.
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Toen ik voor het eerst hoorde over de plannen van de kunstijsbaan was ik enthousiast. Het zou
gaaf zijn als Hoogeveen een echte sportstad zou worden, waar bijna alle sportfaciliteiten
aanwezig zijn.
Maar door er echt goed over na te denken en de verhalen van anderen te hebben aangehoord, is
mijn mening veranderd. Ik denk niet dat Hoogeveen als eerste prioriteit, qua sportgebied, moet
investeren in een kunstijsbaan. Ik zou eerst investeren in bestaande sportfaciliteiten en
sportclubs. Denk onder andere aan een nieuw (gezond) kunstgras voor v.v. de Weide en ook voor
de buitendorpen, hockeyclub mag ook wel wat meer aandacht krijgen en zo zijn er vast nog
andere punten waar de aandacht - naar mijn mening - eerst naartoe mag gaan. Tevens vind ik het
heel erg belangrijk dat er goed omgegaan wordt met het milieu, dus mocht de kunstijsbaan er
komen dan hoop ik dat het milieu geen schade wordt aangericht.
Veel mooie was rond de feestdagen het kunstijsbaan in de stad......de gezelligheid was groot en
de winkeliers hadden er ook nog wat aan...
Vind dit niet echt een aanwinst voor Hoogeveen. Waarschijnlijk zijn de kosten voor exploitatie te
hoog.
Volgens mij kan Hoogeveen het geld wel beter besteden dan aan een zeer kostbare overdekte
ijsbaan.
We hebben niet eens een fatsoenlijk buitenbad hier. En het binnenbad is ook niet echt meer van
deze tijd de kinderen willen graag een zwembad met glijbaan. Ik denk dat het beter is om hier
geld aan uit te geven. Hebben meer mensen iets aan
Wordt in de toekomst een bron van financiële ellende. Zie de Bonte Wever
Zolang er nog zoveel zaken rondom zorg/zorg voor ouderen, achterstandssituaties etc. zijn vind
ik geen prioriteit hebben
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