
Bydrage Annigje Toering, Steaten 20-03-2013 Subsydzjefersyk Iishal Ljouwert. 

Foarsitter, 

In goed jier ferlyn ha de Steaten yn in moasje oan it kolleezje frege om de plannen foar in nij 

Thialf en in nije iishal yn Ljouwert yn gearhing te besjen. Dêrby stie Fryslân as de 

reedridersprovinsje sintraal. 

Doe wie al dúdlik dat de iishal yn Ljouwert begjin 2015 ticht moast. Dus der moast in 

oplossing komme! 

Foarsitter, 

De FNP is posityf oer dit stik oangeande it subsydzje fersyk foar de iishal yn Ljouwert .Wy 

binne ek ynnommen mei it proses wêrby de iishal fan Ljouwert en de ûntwikkelingen op it 

Hearrenfean mei Nieuw Thialf yn nauwe gearwurking meielkoar ta stân kommen is. 

Hoewol’t wy net yn de takomst sjen kinne en der altyd risiko ’s  bliuwe sille by sokke grutte 

projekten, jout dit stik en de behanneling dêrfan yn de kommisje ús wol it fertrouwen, dat 

dit projekt Iis foar Fryslân slagje sil. Wollen is kinnen. 

Wy kinne ús dan ek fine yn it beskikber stellen  fan in subsydzje fan 10 miljoen foar in 

400meter baan yn Ljouwert. Hjir en dêr wurdt ek praat  oer in duorsume baan. Meie wy 

oannimme dat op it mêd fan duorsumens alle mooglikheden meinaam wurde by de bou? 

Krektlyk as mear partijen hiene wy wol muoite mei de betingsten , sa ’t dy yn punt 4 en 7 

werjûn binne. Wy sitte no net op in ûndersyk te wachtsjen, foarsitter. Wy wolle tempo. Wy 

tsjinje mei oare partijen in amendemint ditoangeande yn. 

De betingst om de iishal net foar kommersjele aktiviteiten te brûken, is wat ús oangiet wat 

ûndúdlik. Dêrfoar is in útstel dien yn it amendemint Oangeande punt 7. 

Foarsitter, 

De iishal yn Ljouwert moat fernijd wurde. De FNPfraksje is fan betinken, dat mar mei faasje 

útein set wurde moat sadat de iishal op ‘e tiid klear en ek de romte hat om riders tidens de  

bou fan Nieuw Thialf opfange kin! 

Foarsitter, dan noch ien puntsje. Iis foar Fryslân. Ljouwert as haadstêd fan Fryslân. Soe it dan 

ek net moai wêze om de iishal yn Ljouwert Alvestêdehal te neamen? 

Tankewol foarsitter 

 


