Jaarverslag 2013-2014 ijsclub Spaltenbrêge

Afgelopen jaar was het een zeer zachte winter waardoor de ijsbaan dit jaar voor het eerst sinds jaren helaas niet
gebruikt kon worden.
Sietze Bergsma toegetreden tot het bestuur en vervangt daarmee Johnny Buze als secretaris. Het bestuur bestaat
nu uit de volgende personen:
Wij hebben in 2014 op 20 januari, 11 maart en 25 november bestuursvergaderingen gehouden.
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Rondom de ijsbaan is inmiddels veel veranderd. Us Doarsphus is verbouwd wat ook invloed heeft op onze
ijsbaan en de omgeving daarom heen. De “openbare ruimte” moet nog worden ingevuld. Er is inmiddels veel
over gesproken en de sloot aan de rechterkant (kant Alde Dyk) is verbreed. Een korte samenvatting:
Op 29-1-2014 is er een voorlichtingsavond over de openbare ruimte rond het dorpshuis
geweest. Henk de Vries en Jan hebben deze avond bezocht. De plannen worden besproken:
woningen worden gesloopt, de fietsenstalling komt bij de nieuwe ingang van het dorpshuis, er
komt een afscherming tussen het evenemententerrein en de woningen. Bij de afscheiding naar de
ijsbaan komt een muurtje of iets dergelijks, hier zijn nog geen definitieve plannen voor. De
afronding zal echter nog op zich laten wachten (vermoedelijk pas na het dorpsfeest).
Er wordt aangegeven dat er met het oog op “watercompensatie” als gevolg van het dempen
van de sloot en de aanleg van verharding, de sloot verbreed moet worden. Daarop is de sloot aan de
rechterkant dit jaar verbreed.
Stand van zaken parkeerterrein e.o.: op 17-11-2014 is er een gesprek geweest tussen de
Gemeente, Plaatselijk Belang en de ijsclub. Er is een ontwerp bestemmingsplan ingediend waarop
zienswijzen van de omwonenden kunnen worden ingebracht.
BügelHajema zal een nieuw plan ontwikkelen met daarin: afscherming van het parkeerterrein voor de
omwonenden (lichtinval auto's), bij de sloot komt een schouwstrook van 4 a 5 meter. Er komen totaal 70
parkeerplekken. De kade wordt niet haaks aangelegd wat 5 meter scheelt. De kade wordt op kosten van de
Gemeente +/- 1 meter omgelegd. Doordat dit weer in een nieuw ontwerp bestemmingsplan wordt vertaald, zal
naar verwachting op z'n vroegst in september 2015 met de werkzaamheden kunnen worden begonnen.
Op de actiedag van NLDoet (21-22 maart 2014) is na overleg besloten om het plafond van het clubhuis te gaan
vervangen. Wij hebben daarop met het bestuur het plafond in het clubhuis vervangen en nieuwe verlichting
aangebracht. Wij hebben helaas geen tegemoetkoming van de stichting NL Doet mogen ontvangen.
Door het vernieuwde dorpshuis heeft de jeugd nu onderdak in het dorpshuis gekregen en huren niet meer ons
clubhuis. Afgelopen jaar heeft wel de dorpsfeestcommissie tijdens het dorpsfeest ons clubhuis gebruikt. Dit is
van beide kanten goed bevallen.

Anton Moll heeft de baan dit jaar laten bloteren nadat de hij de schapen heeft weggehaald. Door het warme
najaar zal de baan nog een keer gemaaid moeten worden. Luut Jan heeft daarop het gras nogmaals gemaaid
voordat het water er op is gekomen.

	
  

