
Beste HNL’ers of geïnteresseerde,  

 

 

 

De bouw van ons tennispark in Almere 

Poort is in volle gang. Zoals ook al 

gemeld in de laatste ALV wordt 

oplevering in juli niet gehaald. De 

padelbanen en tennisbanen zullen eind 

juli gereed zijn. 3 tennisbanen liggen al 

een aantal weken te wachten op het 

tennisnet en ander bijbehorende 

artibuten. 3 padelbanen zijn geplaatst 

inclusief glaspanelen en daar wordt 

komende week de mat neergelgd. 

Als bestuur zijn we aan het onderzoeken 

of we de tennis- en padelbanen in 

augustus kunnen openen voor onze 

leden. Hiervoor willen we dat ook de hekken om het park zijn geplaatst, zodat de banen kunnen 

worden afgesloten met een hangslot of iets dergelijks en het gebied rond het clubhuis ook wordt 

afgesloten, zodat de aannemer geen last heeft van het gebruik van de banen.  

We kunnen het HNL Open of de najaarscompetitie nog niet op het nieuwe park spelen als het 

clubhuis nog niet af is. Voor het openingsfeest zal ook een nieuwe datum volgen.  

 



De hoofddraagconstructie van het clubgebouw is geplaatst en de planning is dat de wanden van het 

clubgebouw nog in juli worden geplaatst. We hebben wat tegenslag bij het dak; volgens de gemeente 

kon het voorgestelde dak niet voldoende de sneeuwbelasting dragen en hebben we de architect en 

aannemer gevraagd dit aan te passen. We kijken nu naar alternatieven, maar dit betekent dat het 

dak waarschijnlijk pas in de tweede helft van augustus kan worden geplaatst. Dit zal de oplevering 

van het clubhuis verder naar achteren verschuiven. We kunnen nu nog niet met voldoende zekerheid 

hiervoor een planning met jullie delen. Gelukkig kunnen we gebruik blijven maken van ons huidige 

park tot ook het clubhuis helemaal klaar is en we formeel overgaan van Stedenwijk naar Almere 

Poort. 

De gemeente is ook begonnen met de aanleg van de extra parkeerplaatsen en de aansluiting van de 

riolering. Daarnaast is er eindelijk contact met de aannemer voor de electra aansluiting en 

wateraansluiting. De geplaatste meterkasten voldoen, maar we dienen nog wat extra ruimte te 

maken in de vloer voor een aparte doorvoer van het drinkwater. Als dit in orde is bevonden wordt er 

een planning afgegeven wanneer we worden aangesloten op het stroom en het water. 

Binnenkort meer nieuws in het Balletje over de inrichting, en overige nieuws van het park.  

Tevens zal er informatie volgen over het HNL Open Toernooi.  

Zodra we weten wanneer er op het nieuwe park in Poort gebruik gemaakt kan worden van de banen, 

laten we dit uiteraard gelijk aan jullie weten.  

Namens het Bestuur,  

Met vriendelijke groet,  

 

Regina Tang 

Wim Klomp 

Info@hetnieuweland.nl 

 

 


