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Naar aanleiding van een stuk uit de Noordoostpolder, van afgelopen woensdag 5 januari 2022, over 
de schaatsbaan voor jongeren op Urk wil ik de volgende schriftelijke vragen stellen.  
De deel is inmiddels afgebouwd en naar de mening van de ChristenUnie-SGP biedt dit een 
uitzonderlijke kans om gedurende deze lastige tijd van Lockdowns om onze jeugd tot 18 jaar extra 
bewegingsmogelijkheid te bieden. Dit is naast dat het goed is voor de fysieke beweging ook erg goed 
voor het moraal van de jongeren en kinderen in onze gemeente. We zouden het college willen 
oproepen om dit serieus te onderzoeken. 
 
 
 

1. Hoe kijkt het college naar de stellingname dat een dergelijke ijsbaan goed is 
voor de jeugd en kinderen in onze gemeente? 
 

Antwoord:  
Een ijsbaan in de voorjaarsvakantie ziet het college als een leuke (buiten-) activiteit voor onze 
kinderen/jeugd. In de ogen van het college is dit echter niet de enige optie om iets extra’s te 
doen voor de kinderen en jeugd in Noordoostpolder.  
 
Vanuit maatschappelijke organisaties in onze gemeente vanuit het onderwijs, sport en welzijn 
is er extra aandacht voor het welzijn van onze kinderen en jeugd in deze heel bijzondere tijd. 
Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden gemeenten door het Rijk gestimuleerd 
om activiteiten uit te zetten voor herstel en ontwikkeling van schoolgaande kinderen tijdens en 
na corona. En vanuit de reguliere subsidies organiseren beweegcoaches en jongerenwerkers 
net als in andere vakantieperiodes tijdens de voorjaarsvakantie extra activiteiten voor de jeugd. 
Momenteel wordt bijvoorbeeld het idee uitgewerkt voor lasergamen in de Bosbadhal en de 
sporthallen in Marknesse en Creil en een soort instuif met sport- en spelactiviteiten in de 
Bosbadhallen.  
 
 

2. Is het college genegen om een vergelijkbare ijsbaan in en rondom de 
voorjaarsvakantie van 2022 te organiseren op de deel voor de jeugd in de 
Noordoostpolder? Waarom wel of niet? 
 

Antwoord: 
Het college vindt het een goed idee om in de voorjaarsvakantie 2022 activiteiten te organiseren 
voor schoolgaande kinderen. Eén van die activiteiten zou een ijsbaan op de Deel kunnen zijn. 
De kosten hiervoor (zie antwoord vraag 3) zijn echter dermate hoog dat het college hier niet 
voor kiest.  
 
Bovendien zijn de beperkende maatregelen tegen COVID-19 versoepeld en kinderen kunnen in 
de voorjaarsvakantie gebruik maken van regulier aanbod van onze maatschappelijke partners. 
 
 



3. Wat zijn de kosten die erbij komen kijken en welke 
financieringsmogelijkheden zijn hiervoor? 
 

Antwoord:  
De kosten van de kunststof ijsbaan op Urk waren € 25.000 per week. Daarnaast moesten vier 
mensen aanwezig zijn. Zij hielden zich bezig met  toezicht en werkzaamheden zoals het 
prepareren van de ijsbaan, uitlenen en slijpen van schaatsen. Urk heeft daarvoor een beroep 
gedaan op de sportscholen die in die tijd gesloten waren. Ook registratie en aanmelding kostte 
inzet. Vanuit de gemeente hebben we geen capaciteit om dat te doen. De ervaring van Urk was 
dat de kunststofijsbaan met name voor de jongste jeugd een succes was. Een kunststofijsbaan 
maakt het schaatsen gemakkelijker dan ‘echt’ ijs. Het is stroever. Voor de oudere jeugd (14-18 
jaar) was dit minder leuk. 
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