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Onderwerp
Evaluatie schaatsbanen Oss

Korte inhoud
Naar aanleiding van artikel 41vraag van de VDG over het realiseren van een schaatsbaan op sportpark de Rusheuvel is de
huidige werkwijze geëvalueerd. Eén van de vragen bij de evaluatie was: bedienen we door een schaatsbaan te realiseren op
het Ganzenven de Osse schaatsliefhebbers en jeugd op een goede manier of moeten we toch meer gebruik gaan maken van
de mogelijkheid om enkele schaatsbanen op sportpark de Rusheuvel en in de openbare ruimte aan te leggen?
De samenwerking met SCOSS op het Ganzenven verloopt goed en kan worden gecontinueerd. De parkeerplaats op de
Rusheuvel biedt een goede aanvulling op het Ganzenven, met name vanwege de bereikbaarheid voor de jeugd. Bij
voldoende vorst wordt het geschikte gedeelte van het parkeerterrein zetten we het geschikte gedeelte van de parkeerplaats
af en zetten we dit onder water. Het beheer en toezicht daarop laten we over aan particulier initiatief.
Aan andere geschikte terreinen voor schaatsbanen wordt op basis van burgerinitiatief en burgerpartcipatie mederwerking
verleend.

Vroegere besluiten
geen

Besluit
1.
In geval van een vorstperiode:
a.
zet de gemeente Oss in samenwerking met SCOSS haar middelen en mensen in voor het
realiseren en onderhouden van een schaatsbaan op het Ganzenven in Herperduin.
b.
zet de gemeente het daarvoor geschikt gedeelte van de parkeerplaats op sportpark de
Rusheuvel af, zet deze onder water en laat het toezicht en beheer aan particulier initiatief over;
c.
verleent de gemeente Oss ten behoeve van schaatsbanen medewerking aan het onder
water zetten van andere geschikte terreinen op basis van burgerinitiatief en burgerparticipatie.
d.
verleent de gemeente Oss geen medewerking aan het realiseren en onderhouden van
ijsbanen op vijvers.
2.
Dit besluit ter kennisneming aan de commissie MP te sturen.
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