AAN DE BEWONERS VAN KARPERS & FORELLEN DIE RECHTSTREEKS UITKIJKEN OP DE IJSBAAN
Gist%r%n h%bb%n julli%, n%t als all% l%d%n van d% VVE, %%n uitnodi5in5 5%kr%5%n voor %%n bijzond%r%
al5%m%n% l%d%nv%r5ad%rin5 van d% VVE Karp%rs %n For%ll%n op 26 januari a>s> In d% bri%@ wordt ook
aan5%5%v%n dat h%t b%stuur van d% VVE Karp%rs %n For%ll%n zonda5 jl> %%n @orm%%l b%zwaarschri@t/
zi%nswijz% h%%@t in5%di%nd t%5%n d% aanvraa5 van d% Om5%vin5sv%r5unnin5 voor h%t aanl%55%n van
%%n pro@%ssion%l% sk%%l%rbaan/w%dstrijdbaan door d% Warmonds% IJsclub op d% plaats van d%
huidi5% landijsbaan>
D% laatst% da5%n zijn %r h%%l v%%l r%acti%s binn%n5%kom%n van b%won%rs aan d% rand van d% wijk, di%
dir%ct uitkijk%n op d% ijsbaan %n di% zich 5rot% zor5%n mak%n> D% vraa5 is o@ w%, naast h%t
b%zwaarschri@t van d% VVE Karp%rs %n For%ll%n, %%n addition%%l b%zwaarschri@t/zi%nswijz% zull%n
indi%n%n> Dit voorkomt in i%d%r 5%val dat T%ylin5%n h%t huidi5% b%zwaarschri@t op proc%dur%l%
5rond%n a@wijst, omdat d% VVE 5%%n b%lan5h%bb%nd% zou zijn>
No5 %v%n t%r v%rduid%lijkin5: uit d% Raadsstukk%n van d% 5%m%%nt% T%ylin5%n blijkt h%t vol5%nd%:
“D8 baan zal, wann88r aanA8l8Ad, d8 8niA8 oEEiciël8 w8dstrijdbaan zijn in h88l ZuidNHollandO
D8 Warmonds8 IJsclub is voorn8m8ns 88n oEEiciël8 200 m8t8r w8dstrijdbaan aan t8 l8AA8nO D8
dichtstbijzijnd8 w8dstrijdbaan op dit mom8nt liAt in Purm8r8ndO E8n w8dstrijdbaan in T8ylinA8n
kan 88n Arot8 r8Aional8 aantr8kkinAskracht h8bb8n”O
WIJC z8lE z8At h8t volA8nd8: d8 Warmonds8 sk88l8rbaan wordt in ZuidNHolland d8 8niA8 in zijn
soortO „E8n r8Aional8 Euncti8”, no8mt d8 voorzitt8r h8tO „En zo Aaan wij h8t ook invull8nO”
D8 probl8mati8k
Wat b%t%k%n%n d%z% plann%n? D% r%lati%@ kl%in% ijshal aan d% Vond%llaan in L%id%n tr%kt in d% 6
maand%n dat z% op%n is circa 100>000 b%zo%k%rs> D%z% baan is uitsluit%nd 5%richt op L%id%n %n d%
dir%ct omli55%nd% 5%m%%nt%s> Omdat d% ni%uw% pro@%ssion%l% sk%%l%rbaan uni%k is voor h%%l Zuid
Holland, h%t h%l% jaar door op%n zal zijn, %n ook voorzi%n is om t% 5aan di%n%n als w%dstrijdbaan, is
h%t aann%m%lijk om r%k%nin5 t% houd%n m%t b%zo%k%rsaantall%n van 100O000 tot 200O000 m8ns8n
p8r jaar, circa 400 – 700 m%ns%n p%r da5! Om h%t @inanci%%l ook all%maal mo5%lijk t% mak%n kom%n
%r w%dstrijd%n, r%clam%bord%n, is %r v%rlichtin5, 5%luidsinstallati%, %n %%n 5root 5%d%%lt% van h%t
huidi5% 5ro%n% v%ld wordt 5%as@alt%%rd>
Daarnaast zal dit l%id%n tot 5rot% v%rk%%rsov%rlast %n park%%rprobl%m%n in onz% wijk, %%n woon%r@!
On5%twij@%ld zal d% uitvo%rin5 van d% plann%n %%n @ors %@@%ct h%bb%n op h%t woon5%not, h%t vrij%
uitzicht %n op d% waard% van h%t huis>
Ik vraa5 u dan ook h%t vol5%nd%:
! B%nt u h%t %%ns m%t %%n initiati%@ om %%n addition%%l b%zwaarschri@t in t% di%n%n
! Wilt u hi%rov%r m%%d%nk%n, ar5um%nt%n inbr%n5%n, m%%schrijv%n
! H%%@t u %%n ruimt% b%schikbaar waar w% binn%n %nk%l% da5%n %%n uurtj% bij %lkaar kunn%n
kom%n om %%n %n and%r door t% spr%k%n? Ik d%nk dat w% w%l r%k%nin5 mo%t%n houd%n m%t
20 á 30 m%ns%n
! E%n %n and%r h%%@t haast in v%rband m%t d% indi%nin5st%rmijn van b%zwaarschri@t%nZ d%z%
w%%k zou h%t 5%r%%d mo%t%n zijn
Uw r%acti% svp zo spo%di5 mo5%lijk richt%n aan: André Mom, Tandkarp%r 15, andr%mom@kpnmail>nl

