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Bestemd voor de raad van d.d. 20 februari 2017 
 
Vraag nr.  : 10 
Onderwerp  : skeelerbaan Teylingen 
Vraagsteller: D66/Joost Kuggeleijn 
Datum  : 13 februari 2017 
 
 
1) Is het college bekend met het voornemen van de gemeente Teylingen om voor een bedrag van in 
totaal €300.000,- een skeelerbaan aan te leggen die geschikt is voor het organiseren van officiële 
skeelerwedstrijden? Zie het Leidsch Dagblad van 19 december 2016. 
 
Ja, het college is hiervan op de hoogte. We zijn nauw in contact met VIJL. De Warmondse IJsclub is bij VIJL 
langs geweest in verband met de plannen en aanleg van de baan.  
  
2) Is het college ervan op de hoogte dat de skeelerbaan van de gemeente Leiderdorp met een aanpassing 
van slechts enkele tienduizenden euro's geschikt te maken is voor diezelfde officiële wedstrijden? 
 
Ja, daar zijn we van op de hoogte en we zijn met VIJL hierover in gesprek. 
  
3) Was het college op de hoogte van het voornemen van de gemeente Teylingen? 
 
Ja, zie vraag 1. 
  
4) Heeft het college contact opgenomen met de gemeente Teylingen? 
 
Nee, college heeft geen contact opgenomen met gemeente Teylingen. VIJL is blij met de komst van een 
Skeelerbaan in Teylingen.   
  
5) Hoe taxeert het college de effecten van de nieuwe  skeelerbaan van de gemeente Teylingen voor de 
Vereniging IJssport Leiderdorp? 
 
VIJL is positief over de aanleg van de baan. Ze zijn niet bang voor eventuele concurrentie, ze zien een 
versterkende werking voor de sport, en gezien de vraag is een extra baan in de regio juist fijn. Er wordt 
door de clubs onderling al gesproken over mogelijke wedstrijden tegen elkaar.  
  
6) Is het college bereid om met VIJL in gesprek te gaan over de mogelijkheid om ook in Leiderdorp een 
officiële skeelerwedstrijdbaan te realiseren?  



 
Zie vraag 2. Eerste oriënterende gesprekken zijn hierover gevoerd.  
  
7) Is het college het met D66 eens dat meer regionale samenwerking in dit geval voor de belastingbetaler 
beter was geweest? 
 
Uiteraard is regionale samenwerking goed om van elkaar te weten wat de plannen zijn en deze op elkaar 
af te stemmen. Wij begrijpen van VIJL dat de geografische ligging van de baan in Teylingen geen 
concurrentie is voor VIJL, maar dat het juist in een vraaggerichte aanleg is (behoefte van de 
belastingbetaler). 
  

 

 


