Ijsbaan in Den Burg
In de jaarvergadering van de dorpscommissie van Den Burg kwam de locatie van de IJsbaan ter
sprake.

1 Welke mogelijkheden ziet u voor de ijsbaan?
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Activiteiten en andere initiatieven
Als er nog een poging gedaan wordt tot het maken van een ijsbaan, dan niet gelijk het hele veld
vol laten lopen met water maar met en klein laagje beginnen en steeds een beetje meer water er
bij doen. Dan is de kans dat er ook daadwerkelijk weer een ijsbaan komt een stuk groter.
Als parkeerplaats, bij vorst als ijsbaan, rondom als skeelerbaan!!
Deels gebruiken voor iets waar de bewoners van Texel voor kunnen stemmen
Deels parkeerterrein, deels ruimte voor evenementen.
Een goede stedebouwkundige oplossing voor ontwerpen. Het terrein maakt nu deel uit van een
groene vinger het dorp in, verstenen zou zonde zijn en een gemiste kans.
Een klein aantal woningen er bij misschien, of een andere functie
Eerder het water erop. Bij vorst gebruiken als ijsbaan. En niet pas vullen nadat het gevroren
heeft.
En dan de ijsbaan, verhard met graskeien, op de plaats waar ze nu het onderwijscentrum gepland
hebben.
En de winterperiode als ijsbaan
En ijsbaan
En zoveel mogelijk groen en ruim laten.
Er wordt nu helemaal niks met het terrein gedaan, al 10 tallen jaren niet.
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Gebruik het voor meerdere activiteiten, altijd leuk. Maar een parkeerterrein lijkt mij geen optie
als er straks zoveel kinderen op de fiets langskomen. Dan wordt het nog drukker daar. Verdeel
dat over heel den Burg
Gebruiken in de zomer maanden als parkeren, in de winter maanden als ijsbaan, makkelijk aan te
brengen zonder al te veel kosten en opbrengst ook in zomer!
Groen laten zoveel groen is er niet in Den Burg
Het pad opknappen is laatst kapot gereden en een lantaarn paal bij het betonnen zitje en de
vuilnisbak vaker legen of een bak erbij plaatsen, de kermis niet meer vuurwerk af laten steken op
de ijsbaan dit is lastig opruimen voor de vrijwilliger die het netjes houd om de ijsbaan
I
Ijsbaan verplaatsen en huidige locatie gebruiken als parkeerterrein en deel voor nieuwe school.
Ik wil het vooral groen houden!!
In combinatie met de ijsbaan.
In de ziomer parkeren, in de winter ijsbaan
In het buitengebied
In hoogseizoen gebruiken als parkeerterrein, rest groen en schaatsen
Kom aan de IJsbaan en er breekt een revolte met sabotage uit! Parkeren kan bij het
Gemeentehuis, da's nog geen 100 meter verder.
Minimaal de helft als groenvoorziening in stand houden
Ondergrondse parkeergarage niet voodoo maar wel multifunctioneel er hoofddanmaar een klein
laagje water op en schaatsen maar en Kermis andere evenemeten
Onderwijscentrum en parkeergelegenheid. Een speelpark
Ook als parkeerterrein kun je het onder water laten lopen en als ijsbaan gebruiken!!
Openbare sport toestellen, een zogeheten “outdoor gym”
Park van maken
Parkaanleg en dure huizen
Parkeerterrein, festivalterrein e.d. utiliteit, school, veiligheid
School voetbal.ijsbaan
Sluit mooi aan bij het onderwijs centrum, en is ook veiliger te bereiken, voor sportieve
bezigheden, kan men altijd uitwijken naar de voetbalvelden
Speel voorziening zoals het nu gebruikt wordt, zomers voetballende jeugd, een beetje chillen,
vliegeren(echt waar) en in de winter ijsbaan
Zijn geen ingezetenen

Toelichting





Als lid Horecabestuur in jaren 80 al voorgesteld en redelijk unaniem toen afgekeurd door de
Gemeenteraad. Een tweede poging in jaren 90 door middenstandsvereniging (v.d. Kooi)
hetzelfde lot.
Belangrijk om een open veld te hebben. Niet alles volstouwen met auto's.
Bestraten en zo snel mogelijk parkeerterrein van maken zodat iedereen eindelijk z'n auto kan
parkeren. Duurt allemaal al véél te lang. In de winter als ijsbaan.
De ijsbaan is het enige grote veld in Den Burg waar zonder overlast veel activiteiten uitgeoefend
kunnen worden. In het park is er geen ruimte om een balletje te trappen of een frisbee te
gooien. Ik denk dat onderschat word hoeveel de ijsbaan gebruikt word voor vrije tijds besteding.
Ik zou de ijsbaan zo laten, of uitbreiden met speel toestellen/sport toestellen.
Het onderwijscentrum in het verlengde van de OSG/Ons genoegen.
Parkeergelegenheid op locatie Thijsseschool.
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Een beetje water op de stenen bevriest een stuk sneller :) Parkeren binnen de ring is toch wel fijn
voor de toerist. Een grasveld is er ook wel rondom den burg :)
Een deel van de ijsbaan zou gebruikt kunnen worden als speeltuin/gevuld kunnen worden met
speelvoorzieningen. De rest van de ijsbaan zou ik graag hetzelfde laten. Een mooi stukje groen in
het centrum van Den Burg wat door kinderen zomers veelvuldig gebruikt wordt. Ik ben van
overtuiging dat Den Burg extra parkeergelegenheden zou moeten krijgen, de ideale optie
hiervoor is naar mijns inzien een parkeergarage onder de welkoop tegenover garage Grisnigt.
Een ijsbaan in het buitengebied veel beter. Voor die paar keer per jaar.
Een mooie plek om pareren mogelijk te maken en ook dichtbij het centrum en andere
activiteiten in de buurt.
Een parkeerplaats vind ik echt een belachelijk idee voor het laatste stuk groen in Den Burg.
Misschien een paar plaatsen voor mindervaliden maar de test kan echt wel een paar meter
verder lopen. Ik vind alle parkeervoorzieningen op prima loop afstand. De mens wordt steeds
luier (en dikker) maar daar moeten we juist iets tegen doen ipv in mee gaan!
Een plek waar gespeeld kan worden zonder de stress van de verplichtte clubjes...Gewoon spelen
zonder prestatiedrang en geen fanatiek gescheld van de ouders zoals bij voetbal.Een fijne plek
die door iedereen .Waar in het centrum kan een kind lekker spelen? Nou daar misschien?!
Een prachtig idee, ijsbaan als parkeerplaats in de zomer, centraal en tegen het centrum,
voldoende ruimte voor auto,s ( geen vrachtverkeer of kermis!) en dicht bij de te maken scholen
complexen wat willen we nog meer, geen stilstaande auto,s op de wegen met wegbrengende
ouders in dikke suv,s en polo,s. Voor de veiligheid zou ik een loopbrug aanleggen zodat het auto
verkeer door kan en niet een sliert over het zebrapad gaat dat alles dicht lipt.
Goed opletten qua kleur, uitvoeren in beton dus, dan is er geen last van warmte tijdens de
wintermaanden en bevriest de ijsbaan zomaar! Zwart zal het ijs overdag doen smelten!
Simpel en doeltreffend! En ja de tegenstanders spelen daar graag, maar ik kan dat toch ook niet
in m'n achtertuin! Helaas, er is voetbalveld voldoende en bij de school is ook ruimte genoeg!
Elke combinatie van gewenste functies is beter dan een vrijwel ongebruikt grasveld /ijsbaan. En
ook een parkeerterrein kan 'groen' ingericht worden, en schaatsmogelijkheden bieden.
Er is al zo ontzettend weinig groen in Den Burg!!!
Er is al zo weinig groen in het centrum. Geef kinderen de ruimte om te voetballen, picknicken,
chillen enz. En 's winters natuurlijk schaatsen als het kan!
Laat die automobilisten maar een paar honderd meter verder parkeren, dat is gelijk goed tegen
de obesitas epidemie....
Er verdwijnt al veel groen en een vrije, groene openbare ruimte bevordert de leefbaarheid in het
dorp ; bovendien wordt er door menigeen veel gebruik van gemaakt !
Er zitten in de zomer veel mensen dus meer voorziening bv bankjes maar geen auto's laat het
zuurstof in het dorp.groen is leven.
Geen parkeerterrein! Als mensen hun auto niet meer kwijt kunnen, gaan ze misschien sneller op
de fiets.
Geen parkeerterrein.
Het is één van de laatste centrale grasvelden waar gebruik gemaakt kan worden voor sporten,
picknick, recreatie. Parkeerplaatsen kunnen ook elders gerealiseerd worden.
Het terrein waar de Thijsseschool nu staat, de ijsbaan, de vijver en het skate park zouden in zijn
geheel een mooi park kunnen worden met groen, zit plekken, speelvoorzieningen en bijv een
horeca gelegenheid als het blauwe theehuis in Amsterdam (qua architectuur, niet de slechte
service). Deze zou bijv. ook als een praktijk locatie gebruikt kunnen worden door de osg.
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Het veld wordt veel gebruikt door hondenbezitters, jeugd komt er voetballen, in de zomer wordt
er gepicknickt en lekker in het zonnetje gezeten. Het sportcomplex is een aantal jaren geleden
afgesloten om te voetballen, skeeleren, wandelen, revalideren en ook de hondenbezitters mogen
daar geen rondje meer lopen die moesten om het sportcomplex heen gaan lopen. Dit tot
verbazing van bv. sportservice nh die indertijd het advies gaf om een lijst te maken van mensen
die het hek wilden openen en sluiten. Helaas vond de gemeente het niet nodig dat het terrein
ook door mensen gebruikt kon worden die geen lid waren van 1 van de 3 clubs. Voor oudere
mensen is het pad om het sportcomplex heen geen optie, om te lopen, gezien het weer en de
staat van het pad. De hondenbezitters zijn weggestuurd van de wielerbaan en worden nu weer
weggestuurd van de ijsbaan als het tegen zit. Ook tegenover de notaris is het afwachten wat er
met dat stukje wandelpad gebeurt. Deze mensen krijgen door hun zorg voor hun hond beweging
dit is belangrijk. De hangjeugd zal zich niet laten verjagen dus die speeltoestellen is misschien
geen goed plan want hoelang blijft het heel. Om lekker in het zonnetje te zitten of te voetballen
is het niet geschikt als er auto's komen. En waarom parkeerterrein? In de zomer is er altijd plaats
bij Deuce (zelf gecontroleerd). Het plan is dat het aantal parkeerplaatsen bij Deuce wordt
uitgebreid. De scholen zijn dicht als er veel toeristen zijn dus er zal genoeg parkeerruimte zijn bij
Deuce. Als het onderwijscentrum op de locatie van de huidige thijsseschool komt kan er in de
zomer op het veld worden gespeeld. Afval (ook hondenpoep) wordt dagelijks door een
vrijwilliger op gezocht en de meeste hondenbezitters ruimen de uitwerpselen van hun hond
netjes op (een paar bordjes zoals in de zwaanstraat zou nog een mooie aanvulling zijn).
Ijs hebben we in jaren niet gehad, maar we hebben wel een groot parkeerprobleem, dit lost al
heel wat op als daar allemaal auto's kunnen staan, het is praktischer om op de groeneplaats in de
winter een paar weken een kunstijsbaan neer te plaatsen ( van die witte platen die je aan elkaar
kunt koppelen, tijd terug veel in het nieuws geweest) dat brengt gezelligheid in het dorp en
klandizie voor de winkels.
Ik zie steeds meer auto’s op texel. Ik ben dan ook bang dat wanneer de ijsbaan, al dan niet
gedeeltelijk, gebruikt wordt als parkeerterrein, het binnen de kortste keren verhard zal worden.
Op die manier verdwijnt er dus weer een stukje groen uit den Burg
In de winter blijven gebruiken als ijsbaan.
Je zou er iets (half)ondergronds kunnen bouwen Dat zou wel cool zijn. Onder het museumplein in
Amsterdam zit ook een AH bijvoorbeeld, en onze AH wil nog een ander plekje...
Jongens, blijf van die IJsbaan af. Het is de groene long van Den Burg. In de zomer wordt het veel
gebruikt voor sport-speel activiteiten van groepen jeugd en in de winter, indien mogelijk, voor
schaatsen. ook veel hondenbezitters maken er heel veel gebruik van.
Liever geen onderwijscentrum, maar wanneer het er toch moeten komen, dan kan (deel van) de
ijsbaan ruimte bieden.
IJsbaan niet gebruiken als parkeerterrein.
Lijkt me goede lokatie voor basisonderwijs, dichtbij osg en toch een beetje apart.
Mooie groene long in Den Burg. kan multi-inzetbaar gemaakt worden door gedeeltelijke
verharding (parkeerterrein in de zomer) en groen speelveld (ook alleen in de zomer)
Multifinctioneel, sport , parkeren, ijsbaan, evenementen .
Niet meer parkeergelegenheid op het eiland, maar beperking van aantal toeristische auto's!
Nu de ijsbaan steeds minder voor sportactiviteiten wordt gebruikt zou deze verhard kunnen
worden en als parkeerplaats dienen en 's winters als ijsbaan.
Onderwijs mag wat kosten, het is een investering in de jeugd. Geef ze het beste!!!!!
Sporthal, verkeersmaatregelen, kunststof grasmatten voor voetbalvelden, subsidies voor
hobbyclubs kosten miljoenen.
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Parkeerterrein bij de de Koninghal opknappen m.i. veel beter dan gebruik van de huidige ijsbaan
als parkeerterrein. Locatie is ook veel te dicht bij de nieuwe lagere school als die daar zou gaan
komen. En hoe zit het nu met de locatie t.o.v. garage Grisnigt als pakeergarage/terrein? Dit ligt al
(veel te) lang braak. Den Burg is naar mijn mening wat rommelig/slordig met dit soort dingen:
parkeergelegenheid bij de Burgemeester de Koninghal en nog braakliggend terrein op locatie van
de afgebrande Texelse autocentrale; wat gaat daarmee gebeuren? Herbouw autogarage op die
plek is ivm verkeersdrukte daar in combinatie met beperkte parkeergelegenheid voor auto's niet
erg handig. Mijn voorkeur voor oplossing parkeerproblemen: bouw een parkeergarage met
meerdere verdiepingen op de locatie tegenover garage Grisnigt met in-= en uitrit op de plaats
van het huidige tankstation. Dat is immers zo dicht bij dat van garage Grisnigt dat die mijns
inziens overbodig is.
Parkeerterrein in combinatie met ijsbaan
Parkeren en in de winter ijsbaan. Moet kunnen
Parkeren kan ondergronds
Perfecte locatie voor parkeren in combinatie met evenemententerrein. Kijk hoe leuk Blues was
afgelopen jaar.
Schaats op de Rogsloot, mooier kan niet.
Tot en met groep acht en speelvoorzieningen
Wordt nu te weinig benut, Maak er deels parkeerterrein van, die in de wintermaanden als ijsbaan
kan worden gebruikt
Zie bij 3. Verplaatsen! Niet opheffen!
Zie toelichting op vraag 3. Uitbreiding Onderwijscentrum
Zodanig inrichten, zodat je het voor meerdere doelen kunt gebruiken. Multi functioneel inrichten
en niet alleen parkeren. Alleen als uitwijk in de zomer voor extra parkeerplaatsen.
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