Aandachtspunten ‘draaiboek IJsbaantjes in de wijk’
Naast water en de vergunning is het allerbelangrijkste dat er genoeg draagkracht is in de
straat, wijk, buurt. Er wordt van jou, bewoner en initiatiefnemer, nogal wat verwacht. Dat kun je
niet allemaal alleen doen. Dit evenement noemen we een burgerinitiatief.
Wij hebben al een selectie gemaakt van locaties, vooral speelveldjes, waar het wat ‘gemakkelijker’
is om een ijsbaantje te maken.
Aanvragen voor andere locaties dan de plaatsen in de tabel hieronder zijn ook mogelijk.
Neem altijd eerst contact op met een Wijkteamleider om te bepalen of de door jou uitgekozen plek
ook geschikt is. Let op! Zo’n locatie moet bij de vergunning aanvraag altijd goedgekeurd worden.

Hoe werk dat? Een slapende vergunning? (voor winterperiode jan-mrt)








Kleine evenementenvergunning aanvragen coördineert de afdeling Openbare Orde en
Veiligheid (OOV). Wil je informatie over de aanvraag van de vergunning neem dan op werkdagen contact op tussen 8.00 tot 16.00 uur, (073) 615 5261.
Digitaal: s-hertogenbosch.nl/evenement-organiseren
Wanneer er redenen zijn de vergunning niet af te geven nemen wij contact op om tot een
oplossing te komen. Dat lukt meestal wel.
Wanneer de aanvraag op een dinsdag voor 12:00 uur is ontvangen door OOV, wordt de
aanvraag in het weekend daarna digitaal gepubliceerd. Anders een week later.
Burgers kunnen dan nog twee weken ‘hun zienswijze kenbaar maken’ en (na het besluit)
binnen zes weken bezwaar maken. In de 'íjsbaantjespraktijk' betekent dit dat je twee weken
na publicatie al in actie kunt komen als het weer het toelaat. (zie verder)
Het aanvragen van deze vergunning noemen we een burgerinitiatief.j

De locaties in de lijst hieronder vallen binnen het project – IJSBAANTJES IN DE
WIJK- en de uitvoering wordt ondersteund door de Wijkteamleider.
Voor een aanvraag om een bijdrage uit het wijk- dorpbudget kijk op:
https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html
2018-2019 IJSBAANTJES IN DE WIJK (inclusief contactgegevens)
Of ga naar Stad in kaart: https://geoproxy.shertogenbosch.nl/apps1/geoportal.html?laag=IJsbaantjes
Locaties

Straatnaam

Wijk

Ter hoogte van

Wijkteamleider
Telefoonnummer

Speelveld naast Kindcentrum

1

Mimosastraat 3

Rosmalen Noord

Dhr Klerks

Speelveld achter huizenblok

2

Schutterstraat 15 t/m 29

Rosmalen Noord

(073) 615 3103

Speelveld naast EC Sparrenbos

3

Eikakkerhoeven 83

Rosmalen Zuid

Speelveld achter
Speelveld hoek Debussylaan/
Chopinlaan

4

Maaslandhoeven 15

Rosmalen Zuid

5

Debussylaan 17

Rosmalen Zuid

Speelveld langs spoor

6

Parkweg 10

Rosmalen Zuid

Speelveld Bisschop Bekkerslaan

7

Bisschop Bekkerslaan 15

Rosmalen Zuid

Speelveld Brabanthoeven
Speelveld voor Kindcentrum
Meerlaer
Speelveld tussen Vlietdijk 11
Hooiwagen 26

8

Brabanthoeven 236

Rosmalen Zuid

9

Graafsebaan 103

Maliskamp

10

Vlietdijkpad ong.

De Groote Wielen

Bouwlocatie

Basketbalveld Taxandriaplein

11

Van Ysselsteinstraat 13

Muntel/Vliert

Dhr Maas

Speelveld Pelssingel

12

Pelssingel 561

Muntel/Vliert

(073) 615 3179

Speelveld Akeleistraat
Basketbalveld Fresiavallei/
Krokusvallei

13

Akeleistraat 16

Muntel/Vliert

14

Krokusvallei 11

Maaspoort

Dhr Ramackers
(073) 615 3152

Basketbalveld Sint Luciaplein

16

Sint Luciaplein 1

Binnenstad

Dhr Maas

Locaties

Straatnaam

Wijk

Wijkteamleider
(073) 615 3179

Speelveld Donkse Slag

17

Negende Donk 127

Noord

Basketbalveld Smaragd

18

Smaragd 172

Noord

Speelveld Dageraadsweg

20

Weymoutstraat 6

Graafsepoort

Zuiderpark

21

Jacob van Maerlantstraat 2

Zuidoost

Vijver Paleiskwartier

22

Statenlaan

West

Dhr Ramackers

Dhr Maas

Dhr Maas

Aandachtspunten voor de initiatiefnemer(s):










Je vraagt een vergunning voor een klein evenement en hebt vooraf contact met de Wijkteamleider!
Samen kijken jullie naar de mogelijkheden. Stem de afspraken goed af. Doe het niet alleen!
Zorg dat binnen bijvoorbeeld een werkgroep de taakverdeling helder is. Maak een plan, draaiboek,
en een begroting.
Wat wil je allemaal rond ‘de ijsbaan’? Muziek, koek en zopie, kraampje…..geef dat ook duidelijk
aan in de vergunningaanvraag.
Weersverwachting om laagje voor laagje een ijsbaantje te kunnen opbrengen.
moet zijn: zeven vorstdagen en overdag minstens -3C graden
De ondergrond moet veegschoon zijn. Dit doet de aanvrager zelf.
Als het dooit, alles opruimen. Stem ook afvoer afval goed af, zelf onderling regelen.
Evalueer het project onderling en met de Wijkteamleider. Wat ging er goed, wat kan er beter.
Wanneer het ijsbaantje echt gemaakt kan worden altijd contact opnemen met de
Wijkteamleider en per mail melden aan evenementen@s-hertogenbosch.nl dat
vanaf….en waarschijnlijk tot…de ijsbaan een feit is.

Toezicht en onderhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij jou!




Dagelijks moet de omgeving schoon en opgeruimd zijn.
In geval van overlast of verkeerd gebruik van de ijsbaan is het belangrijk dat de veroorzakers daar
aangesproken worden door de initiatiefnemers..
Bij intensief gebruik kan het zijn dat er een nieuwe laag opgevroren moet worden. Dit doen
de initiatiefnemers zelf of samen met andere bewoners, je zorgt zelf ook voor aanvoer van het water.

Start gebruik:





Mail naar Evenementen@s-hertogenbosch.nl dat van…. tot…. de locatie als ijsbaantje in
gebruik is.
Telefoontje naar Wijkteamleider, je hebt met hem al uitgebreid contact gehad over de
uitvoering en de taakverdeling. PLANNING.
Plein, plek is schoongeveegd. Mensen staan klaar voor de uitvoering, draaiboek treedt in werking.
Zorg ervoor dat de bewoners in de nabije omgeving geïnformeerd zijn. Doe bijvoorbeeld een
flyer of briefje met het telefoonnummer van de initiatiefnemer(s) in de bus met:
….. van dan tot dan wordt er geschaatst…...en de tijden, vermeld ook de tekst: Betreden op
eigen risico. Leg uit het onderhoud van de ijsbaan, schoonmaak en eventueel toezicht is geregeld. Voorkom overlast.

Einde gebruik:



Meld het niet meer gebruiken van het plein, speelveld etc. af bij evenementen@shertogenbosch.nl en informeer de Wijkteamleider.
Zorg ervoor dat alles weer is zoals het was voor het ijsbaantje.

