
 

Terugkoppeling idee 3: Zaanstad schaatst 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP De SP vindt dit een uitgesproken commercieel idee. Bovendien is een ijsbaan, hoe 
dan ook, een aanslag op het milieu.  

PvdA Schaatsen en schaatsen stimuleren is natuurlijk nooit verkeerd. Maar wij zien geen 
kans voor dit plan voldoende budget vrij te maken. 

CU Een initiatief dat zowel een sportief als een sociaal en gezond element bevat. Ook 
wordt er samengewerkt met scholen. Van deze combinatie wordt de ChristenUnie 
enthousiast. Wij willen graag kijken hoe wij deze schaatsbaan kunnen faciliteren in 
Zaanstad. Er zijn wel behoorlijk hoge kosten mee gemoeid dus de CU zal tijdens de 
begrotingsbesprekingen nagaan hoe dit kan gaan draaien en liefst al in de komende 
winter. 

CDA Sympathiek idee, echter te hoge investering nodig van uit de  
gemeente 

Rosa ROSA zal dit initiatief niet steunen. Naast het plaatsen van vraagtekens bij het 
duurzame karakter van een kunstijsbaan, de aanwezigheid van een viertal 
kunstijsbanen op een redelijke reisafstand vinden we dat we in deze tijden van 
bezuiniging op bijvoorbeeld de openbare ruimte de genoemde investering niet 
kunnen verantwoorden 

GroenLinks Goed idee, maar vraagt wel veel geld voor een korte periode en wij vragen ons af of 
sponsoring niet een groot deel van de begroting kan dekken. 

PvdD Dit kunnen we niet steunen. De PvdD staat niet afwijzend tegenover initiatieven die 
minder milieubelastend zijn, dit blijft echter een veel energie gebruikend idee en 
bovendien erg commercieel. Het trekken van meer toeristen vinden wij bovendien 
een slecht doel.  

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Schaatsen is een oer Nederlandse traditie en hoort bij onze cultuur, wij zijn dan ook 
enthousiast over dit idee. Kinderen bewegen te weinig en sporten ook te weinig, 
obesitas onder de jeugd is in sommige wijken van Zaanstad een groot probleem. 
Wij zien het ook als de taak van de gemeente om  
de jeugd te enthousiasmeren om buiten te bewegen, te sporten en elkaar te 
ontmoeten. Omdat wij geen ijsbaan hebben in Zaanstad denken wij dat dit initiatief, 
mede door zijn mobiliteit waardoor het  
in alle deelgemeenten inzetbaar is als een verrijking. Wel zou er door de 
initiatiefnemers een duidelijk plan van aanpak en verdere financiële dekking, 
waaronder sponsering, horeca-inkomsten moeten volgen. Zaanstad organiseren 
allerlei gratis sport- en spelactiviteiten in de wijken van Zaanstad, wij zien dit als een 
winterse aanvulling. 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij 
vooraf melden dat wij daar wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote 
tekorten op de jeugdzorg, overal moet bezuinigd worden, dat betekent dat we heel 
kritisch moeten zijn en moeten prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze 
waar mogelijk, ook als ze niet worden gesteund, in onze gedachten houden voor  
als er wel nieuwe mogelijkheden komen. Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad vindt het een fantastisch idee, iedereen moet kunnen  
schaatsen, maar toch kunnen we dit idee niet steunen.   
 
Dat heeft te maken met de financiële claim.   
De gemeente heeft het niet breed en er zijn flinke bezuinigingsopgaven.   
Veel partijen hebben bijvoorbeeld een verkiezingsbelofte gedaan om  



 

zich in te zetten voor het afschaffen van de hondenbelasting. Als de  
gemeente dat niet doet, omdat er geen geld is, en we investeren wel in  
de ijsbaan, dat vindt Liberaal Zaanstad dat niet uit te leggen aan haar  
inwoners/kiezers.   

VVD marktwerking zijn werk laten doen. De financiële positie van de gemeente laat op dit 
moment deze investering niet toe. Indiener kan op zoek naar sponsoring. 

D66 Het is een zeer interessant project, maar in essentie een commerciële activiteit.  
Wij vragen ons af of de gemeente op dit moment dit soort initiatieven met een 
aanzienlijk bedrag  
moet ondersteunen. Wellicht is er een mogelijkheid om een evenementensubsidie 
aan te vragen. 
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Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


