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Figuur: Impressie van nieuwe tennispark (SENVD) 

Beste clubgenoten, 

Vele van jullie zullen de tekeningen van ons nieuwe sportpark in Almere Poort al hebben gezien in 

het clubhuis. Dit laat zien dat we goed op weg zijn met de realisatie van het nieuwe park in Almere 

Poort. We hadden jullie gezegd dat er naar verwachting in augustus een ALV gehouden zou worden 

om de plannen met jullie te kunnen delen en jullie instemming te vragen om contracten af te sluiten. 

Helaas zijn we nog niet helemaal zo ver, maar er is wel een hoop gebeurd. 

Overeenkomst met de gemeente 

In de ALV van maart dit jaar hebben jullie ons toestemming gegeven om een overeenkomst met de 

gemeente te sluiten over verkoop/schadeloosstelling van het park in stedenwijk als we een bepaald 

bedrag meekregen (zie ALV) . We kunnen jullie melden dat we de overeenkomst over verkoop en 

schadeloosstelling voor het huidige park hebben getekend met de gemeente op 9 juli dit jaar. De 

gemeente heeft onderzoek laten doen naar eventuele verontreiniging van de grond en van 

aanwezigheid van asbest in het clubgebouw en hier zijn geen problemen gesignaleerd. 

We hebben op 21 september een afspraak staan bij de notaris voor de formele overdracht, maar dit 

is afhankelijk van de start bouw op de nieuwe locatie. Op het moment van overdracht gaat de huur 

van het nieuwe perceel in en deze is een stuk hoger dan van het huidige park. We wilden de 

overdracht daarom pas laten ingaan als we kunnen starten met bouwen op de nieuwe locatie. 

Tijdens de bouw van het nieuwe park kunnen we gebruik blijven maken van de huidige faciliteiten. 

Hiervoor is geen verdere huur verschuldigd, maar we moeten het park wel netjes blijven beheren. 

We kunnen van het oude park alles meenemen wat we willen, zolang dit netjes gebeurd. De 

gemeente zal zo gauw wij het park overdragen in ieder geval de opstallen gaan slopen om misbruik 

te voorkomen. 

 

 



 

Omgevingsvergunning nieuwe park 

Op 24 april is de omgevingsvergunning voor het nieuwe park bij de gemeente ingediend. In de 

vergunning vragen we aan: 

1. Aanleg van 5 tennisbanen inclusief verlichting; 

2. Aanleg van 3 padelbanen inclusief verlichting; 

3. Aanleg van een clubhuis met alle faciliteiten 

4. Aanleg van hekwerk rond het park, inclusief bestrating en inrichting; 

5. Aanleg van 15 parkeerplaatsen, waarvan 2 invalide plaatsen en 2 plaatsen voor opladen 

elektrische auto. 

Bijgevoegd is een plattegrond van het nieuwe park. 

 

Figuur: Overzicht nieuwe park met 5 tennisbanen, 3 padelbanen, clubhuis en parkeervoorzieining (SENVD) 

 

De omgevingsvergunning is door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan Almere Poort 

Oost, omdat het plan voor de Voortuin nog niet is vastgesteld door de gemeente. Dit had 2 

consequenties voor onze vergunning: 

a. Het ontwerp van het clubgebouw is beoordeeld door de welstand commissie; 

b. Er dient een ontheffing aangevraagd te worden voor de bouw van 15 m hoge lichtmasten 

rond de tennisbanen; het huidige bestemmingsplan laat lichtmasten toe tot maximaal 9 m. 



Na overleg met de welstand en enige aanpassing aan het ontwerp van het clubhuis (ook achterzijde 

bekleden met houten panelen, raam toevoegen aan zijde fietspad en toegangspoort integreren in de 

achtergevel) hebben we een positief advies van welstand ontvangen. 

De ontheffing voor de lichtmasten vergt een ontheffing van het bestemmingsplan en vergt inspraak 

van omwonende. We hebben nu met de gemeente afgesproken dat we de aanvraag voor 

lichtmasten apart gaan doen, zodat zij de vergunning voor aanleg kunnen geven en we parallel aan 

de aanleg de ontheffing voor de lichtmasten gaan aanvragen. 

Momenteel wachten we nog op het besluit van de gemeente op de aanvraag, we hebben nog 

constructieberekeningen moeten overleggen en we verwachten binnen een aantal weken de 

positieve beslissing van de gemeente op de aanvraag. 

 

Figuur: Impressie van clubhuis, terras en toegang voor fietsers.(SENVD) 

Keuze tennisbanen 

Met een aantal leden hebben we afgelopen voorjaar een aantal banen uitgeprobeerd en informatie 

verzameld over aanlegkosten, onderhoudskosten en onderhoudsinspanning. Dit heeft tot een advies 

geleid aan het bestuur om voor smashcourtbanen te kiezen. Dit werd gezien als een goede afweging 

tussen kosten, onderhoud, speelmogelijkheden en onderscheid binnen Almere. Topclay werd ook 

gezien als goed alternatief, maar heel speelcomfort was toch niet vergelijkbaar met gravel (wat wel 

als verkoopargument wordt gebruikt) en de aanlegkosten liggen aanzienlijk hoger. Echter mocht het 

financieel haalbaar zijn dan zou Topclay ook een gewenst alternatief zijn. Het advies van de 

banencommissie zal in zijn geheel met jullie gedeeld worden voor de ALV. 

Aanbiedingen van aannemers 

Sinds april dit jaar is er met verschillende aannemers gesproken. We hebben van 5 aanbieders een 

aanbieding gehad om de tennisbanen en padelbanen aan te leggen. Daarnaast hebben we 

momenteel van 2 partijen een raming gekregen voor de aanleg van het clubhuis, conform ontwerp 

van de architect en door welstand akkoord bevonden. 

 



 

Voornemen 

Wij zijn voornemens om een nieuw park aan te leggen met 5 tennisbanen, 3 padelbanen een 

clubhuis en park inrichting (met speeltuintje, eventueel jeugdhoek, etc.). Met deze inzet voeren we 

nu de gesprekken met aannemers, gemeente en garantiefonds. We zien echter dat de prijzen 

momenteel flink stijgen als gevolg van stijgende grondprijzen en drukte bij aannemers.  

We hopen jullie de plannen in september voor te kunnen leggen in een ALV om tot besluitvorming te 

komen en daarna opdracht te kunnen geven aan de aannemers. Hiertoe hebben we momenteel nog 

zekerheid nodig over de lening en de definitieve aanbiedingen van de aannemers. 

 

Figuur: Impressie van toegang tennispark vanaf fietspad Wim van Est pad (hoofdtoegang) (SENVD) 


