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Geachte leden van het College en leden van de Gemeenteraad,
De KNSB heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van het College van
B&W van de gemeente Stichtse Vecht om een deel van de investeringskosten van een
nieuwe skeelerpiste (formeel: inline piste) in het Henk van der Grift park op zich te nemen.
De KNSB is de gemeente Stichtse Vecht zeer erkentelijk voor dit voornemen dat er voor
zorgt dat de skeeler/inlinesport in de regio kan doen groeien.
Mede gezien de groeiende populariteit van deze sport en de beperkte faciliteiten waar dit
veilig kan plaatsvinden ondersteunen wij de initiatiefnemers in gemeente Stichtse Vecht en in
het bijzonder in Breukelen-Noord, van harte.
De KNSB is graag bereid haar kennis en netwerk in te zetten om mee te denken hoe de
beoefening van de skeeler/inlineskatesport binnen de gemeente bevorderd kan worden,
waardoor wordt bijgedragen aan een gezonde exploitatie van de accommodatie. Als
voorbeeld noemen we graag de huidige activiteiten ter bevordering van het schoolskaten
(Skatetijd!). Er is onder andere een lespakket dat gratis door de KNSB beschikbaar wordt
gesteld voor deelnemende scholen en we helpen docenten om leuke, professionele lessen
te kunnen geven. Maar ook op promotioneel vlak wil de KNSB graag en bijdrage leveren.
Zoals de plannen ons nu bekend zijn beloofd het een mooie (wedstrijd)piste en
totaalaccommodatie te worden.
De KNSB vraagt u serieus om de Initiatiefnemers, die zich op dit moment voor de realisatie
van het centrum inzetten, naast de reeds toegezegde financiële ondersteuning ook t.a.v. het
sneller kunnen doorlopen van de noodzakelijke procedures, breed te ondersteunen. Met als
resultaat dat het mogelijk wordt dat een van de bij de KNSB aangesloten verenigingen, t.w.
de IJsclub Breukelen, eind december van dit jaar haar 100-jarig bestaan op gepaste wijze
kan vieren. Zoveel 100-jarigen kent de KNSB tenslotte niet.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of willen reageren dan kunt u zich
wenden tot de heer J. Trouw (j.trouw@knsb.nl), tel. 06 38 33 34 75
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