IJsbaan Kerkdriel
De folie onder de ijsbaan in Kerkdriel is lek. De ijsclub en de gemeente hebben in het verleden
afgesproken dat de ijsclub maximaal 10.000 euro betaalt voor een dergelijke reparatie.

6 Wat is volgens u de beste oplossing?

(n=229)
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1%
Weet niet

Anders

Het terrein verharden met
composiet, geschikt voor
kunstrolschaatsen (kosten:
1.000.000 euro)

Het terrein asfalteren,
geschikt maken om in de
zomer te kunnen skeeleren
(kosten: 500.000 euro)

Nieuw folie of een andere
beschermlaag neerleggen
(kosten: 200.000 euro)

0%

37% antwoordt "Weet niet" op vraag "6 Wat is volgens u de beste oplossing?."

Andere oplossing:
















Aan de golfbaan schenken (2x)
Alles is belachelijk. De gemeente zit weer vast aan achterlijke afspraken uit het pre-Maasdriel
tijdperk.
Asfalteren ,zodat je in de winter als het vriest meteen geschaats kan worden ,en de kosten
drukken om met zoveel vrijwilligers de werkzaamheden te verichten
Asfalteren zodat het gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden, niet alleen skeeleren. Ik
heb echter geen idee wat de lokatie is en wat je hier zou kunnnen doen
Betonnen bak, elementen erin. heel de winter schaaten
Dit moet toch goedkoper kunnen. Ook in de zomerdag gebruiken is en pre
Elders slimme koppeling maken tussen waterberging en ijsbaan zonder dat daar een folie in
hoeft
Geen ijsbaan meer
Iig een goedkopere
IJsbaan kan weg, natuurijs is verleden tijd
Ijsbaan opdoeken
Ijsbaan opheffen
Ijsbaan verdwijnen
Interesseert me niet zoveel, is een andere gemeente, en kan niet schaatsen
Je moet denken het is wel gemeenschapsgeld en dan alleen maar afwachten of er geschaatst kan
worden
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Laten vervallen, kosten zijn voor geheel maasdriel, plezier alleen voor een klein deel van
kerkdriel. Steek maar meer geld in de omliggende kernen.
Lek dicht plakken
N.a.v. gevraagd onderzoek naar kosten en mogelijkheden, de beslissing nemen wat de gunstigste
oplossing is voor alle Maasdrielse inwoners.
Niet repareren
Niets aan doe kost te veel geld aan belangrijkere dingen spandeeren
Niets doen
Niets doen, ander doeleinde voor ijsbaan
Nieuwe folie en asfalteren met zoveel vrijwilligers en sponsors
Niks aan doen, paar geiten erop.
Niks doen
Niks, voldoende natuurlijke plekken
Om
Opruimen
Sluiten (3x)
Sluiten, het vriest bijna toch nooit
Sponsoeren zoeken om de meerkosten te fincnaciere en de bijdrage van de gemeente zo laag
mogelijk houden
Verdichten van de grondstuctuur ,(stuctuurbederf).
Voor meerdere dooeleinden beschikbaar maken.
Wachten op vorst dan onderlagen lopen

Toelichting
Het terrein
asfalteren,
geschikt maken
om in de zomer
te kunnen
skeeleren
(kosten: 500.000
euro)



Andere
oplossing:









Weet niet



HHet terrein inderdaad multifunctioneel maken. Skeeleren in de zomer en
schaatsen (op de ondergespoten asfaltlaag) in de winter.
In ieder geval multi functioneel maken

Folie verwijderen, er een karpervijver van maken. Als het dannexht gaat
vriezennheb je een echte natuurijsbaan. Ook goed tegen de verdroging en de
waterberging.
Het terrein voor andere activiteiten open stellen.
Mijn in ziens kan de aanleg met veel vrijwilligers een stuk goedkoper
Waarom zoveel geld uitgeven voor activiteiten die bijna nooit gedaan kunnen
worden (schaatsen) of die zo weinig deelnemers kent (skeeleren)
Schaatsen kan je er in elk geval nagenoeg nooit. Dus een andere bestemming
zoeken lijkt me niet verkeerd.
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Stel het terrein wordt open gesteld zodat ook andere activiteiten georganiseerd kunnen
worden.

7 Wat voor activiteiten zou u bezoeken op het terrein?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Anders

Sportevenementen

Op eigen gelegenheid
skeeleren/rolschaatsen

Muziek(festivals)

Meer kinderactiviteiten
(naast de bestaande
kindervakantieweek)

Markt

0%

Het meest gekozen antwoord (37%) op vraag 7 Wat voor activiteiten zou u bezoeken op het terrein?
is: "Weet niet".

Anders, namelijk:














Geen (6x)
Geen, Kerkdriel is te ver uit de buuet
Iets dat het in de zomer ook gebruikt kan worden
Ik kom er niet
Ik kom nooit in Kerkdriel
Kom er wrs niet
Kom nooit in Kerkdriel
Niet
Niks, woon in zaltbommel
Schaatsen
Us car meeting
Viswedstrijden
Volgens mij wordt er nu op gegolft.

Toelichting



Ik kom nooit in Kerkdriel
Met meerdere activiteiten is het eerder rendabel
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8 Heeft u tips voor het beheer van het terrein?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=217)

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%

32%
27%
18%

Weet niet

Anders

De gemeente een
beheerder/toezichthouder
laten aanstellen

Het ijsclubbestuur vragen
het terrein ook in de zomer
te beheren

Een stichting oprichten die
met vrijwilligers toezicht
houdt

5%

Het meest gekozen antwoord (34%) op vraag 8 Heeft u tips voor het beheer van het terrein? is:
"Weet niet".

Anders, namelijk:












Golfbaan zelf
Investeerder zoeken,commerciele exploitatie mogelijk?
Is niet rendabel
Of andere clubs zoals bvb een voetbalvereniging het laten bijhouden en dat de gemeente dan
weer meer investeerd in die club of vereniging net als het bin het esmeer in Aalst gebeurt. Gaat
na mijn inziens perfect.
Opdoeken die hap
Opheffen
Sluiten
Vrijwilligers zonder stichting
Wie wil, mag het doen. meerdere opties zijn prima
Woningen bouwen
Zie hierboven

Toelichting


De gemeente geen garantie meer geven op onderhoud etc. maar de verantwoordelijkheid
neerleggen bij de gebruikers
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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