
 

 

 

Vraag & Antwoord (versie1: 28 juli) 
 

 
Vraag: Wat zijn de eerste stappen na een eventuele goedkeuring door de 

leden tijdens de BLV? 

 

Antwoord:   

Allereerst moeten wij de omgevingsvergunning aanvragen bij de 

omgevingsdienst. De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 

weken en wordt daarna 6 weken ter visie gelegd. Omwonenden en 

belanghebbenden kunnen dan de stukken inzien en eventueel vragen 

stellen. Vaak wordt er zes weken verlenging door de omgevingsdienst 

ingeroepen. Wij hopen dat dit nu niet nodig is omdat wij al een préadvies 

hadden aangevraagd 

Na een positief besluit van de omgevingsdienst kan de  

aanneemovereenkomst met de aannemer gesloten worden. De aannemer 

kan zijn voorbereiding opstarten en zijn materialen inkopen en 

onderaannemers contracteren. 

 

Vraag: Wanneer gaat de eerste paal de grond in en wanneer is het clubhuis 

klaar? 

 

Antwoord:  

Als de hele aanvraag omgevingsvergunning soepel loopt en de wettelijke 

termijnen worden door de omgevingsdienst nagekomen dan start de 

aannemer 1 december 2020 met de bouw. De oplevering zal dan oktober 

november 2021 zijn.  

 

Vraag: Waarom heeft het zo lang geduurd? 

 

Antwoord: 

De bouw van een clubhuis is een project wat een uiterst zorgvuldig proces 

kent. Met name de financiering, de borgstelling en vergoeding voor het oude 

clubhuis heeft veel tijd gekost. Maar ook het Xenios-bouwteam kende de 

nodige tegenslagen. De installateur voor de verwarming trok zich terug i.v.m. 

drukte, de electriciën ging failliet. En moest er zwaar bezuinigd worden 

aangezien de bouwkosten absurd hard stegen. Maar ook de toevoeging van 

een BSO in het plan en de nieuwe regelgeving omtrent aardgas hielpen niet 

mee om het proces te versnellen. Maar uiteindelijk ligt er een goed plan met 

een goede prijs. 

 

 

Komt er een hek om het hockeyterrein? 

 

Antwoord:  

Xenios dringt er bij de gemeente op aan om rondom de velden en het 

clubhuis een afsluitbaar geheel te creeren. De gemeente wil hier aan  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

meewerken. Afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken geweest over 

de wijze waarop de velden en het clubhuis worden afgeschermd. 

Hierbij hebben we vanuit Xenios een stevig en hoog hek aangedragen als eis. 

De landschapsarchitect die samen met de gemeente het gehele sportparkt 

gaat (her)inrichten staan op het standpunt dat een stalen hoog (2 m) hek 

niet past bij het open karakter wat ze voor ogen hebben met het sportpark. 

De landschapsarchitect die de gemeente hierin adviseert geeft aan dat een 

laag hek wat je met een ondoordringbare haag laat begroeien net zo 

effectief is. Waarbij ze de kanttekening maken dat zowel het ijzeren hek als 

haag altijd een te nemen horde blijft. Ze zien dit terug op alle sportparken, 

ook op de Ringvaartdijk. 

 

Naast het lage hek, begroeid met een ondoordringbare haagsoort, is het ook 

wenselijk dat er een aparte toegangspoort komt voor voetgangers en het 

bestemmingsverkeer, Xenios vrijwilligers en leveranciers.  

 

Vraag: Hoeveel ingangen krijgt het complex?  

 

Antwoord:  

Het sportpark heeft vanaf de Sloterweg 1 ingang, onder viaduct door. Voor 

de oplettenden onder ons is te zien dat zowel de toegangsweg als het 

viaduct al onder handen zijn genomen. Op stapel staat nog een 

welkomstbord/ aan beide kanten van de Sloterweg. De hoofdingangen zijn 

voorzien van een slagboom met herkenning van voertuigen nooddiensten. 

Om die reden dienen deze toegangswegen altijd vrij te blijven en nooit 

gebruikt te worden als laad- en losplek. 

 

Daarnaast is de gemeente aan het onderzoeken om nog een aantal 

toegangswegen te creëren: 

 - Fiets-/loopbrug vanaf de Ringvaartdijk achterin het park. Deze zou 

recht op het middenpad tussen de voetbal- en de hockeyvelden 

uitkomen. Voordeel dat dit biedt is dan je vanaf de Ringvaartdijk het 

sportpark opkomt. Dit is een optie die onderzocht wordt. 

 - Daarnaast heeft de gemeente aan de Sloterweg de rommelige 

parkeerplaats geheel vernieuwd en voorzien van een hoogtebalk om 

te grote voertuigen te weren van die parkeerplaats. Deze 

parkeerplaats is ook door leden en bezoekers van Xenios te gebruiken 

als de parkeerplaatsen op het sportpark vol zijn. 

 - Om de voetgangers die dit teweegbrengt te faciliteren wordt ook de 

mogelijkheid onderzocht om vanuit de zijde turnhal een ingang te 

maken 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Waar we met de gemeente altijd over gesproken hebben is de noodzaak 

van een fiets-/loopbrug vanaf het tuinhuizencomplex voor de bezoekers van 

het sportpark te realiseren om op deze wijze het drukke verkeer op de 

Sloterweg te mijden. 

 

Het realiseren van een dergelijke brug vraagt een lange aanlooptijd en 

ingewikkelde procedure. De bewoners aan die zijde zijn hiervan geen 

voorstander.  

 

Omdat we blijven drukken op de drukte op de Sloterweg niet alleen vanuit 

Xenios maar ook vanuit de bewoners is er afgelopen periode 

geëxperimenteerd met kleine ingrepen op de Sloterweg: 

 - Smiley 

 - Druktemeter 

 - Verkeersborden extra aandacht voor fietsend kinderen 

 - Vernauwingen gerepareerd. Echter, nog niet volledig in verband met 

de bouwwerkzaamheden aan de Sloterweg. 

 - Ontsluiten van het fietspad tot aan de bushalte op nog geen 150 van 

de sportpark (komende vanaf de rotonde) 

 - Opnieuw voorzien van het wegdek van de juiste kleuren en 

belijningen. Dit draagt er toe bij dat voertuigen en fietsers beter positie 

kunnen houden op de wegDeze ingegrepen hebben bijdragen tot 

meer alertheid van alle weggebruikers.  

Alhoewel het de veiligheid vergroot is de drukte er niet mee afgenomen en 

daar wil ondertussen nu ook de gemeente verandering in aanbrengen door 

een knip te maken in de Sloterweg. De technische oplossing hiervoor wordt 

nu onderzocht waarbij de realisatie voor voorjaar 2021 gepland staat. 

 

Waar komen de fietsen en scooters? 

 

Antwoord:  

Het is alrijd fijn als wanneer je verkeersstromen een tijd lang hebt kunnen 

onderzoeken voordat het keuzes maakt die deze stromen kunnen 

beÏnvloeden. Het is goed om ons te realiseren dat ook wij elke dag een flinke 

mobiliteitsstroom op gang brengen.  

 

We zien dan ook: 

 - Jonge fietserS al dan niet met begeleiding  

 - Scooters 

 - Bakfietsen 

 - Scooters / motoren 

 - Auto’s 



 

 

 

 

 

 

 
 - Overigen ( joggers-skeelers-skaters) 

We zien ook dat de routing op dit moment niet ideaal is en men zich nog 

steeds onvoldoende houdt aan het eenrichtingsverkeerprincipe op het 

complex. De herinrichting van de parkeerplaatsen rondom Velodrome en de 

turnhal maar ook het wegdek gaan hier verandering in brengen. Het wegdek 

staat als laatste op de planning vanwege het zware vrachtverkeer wat de 

sloop en bouw van de verschillende clubhuizen teweeg brengt 

 

Vanuit Xenios onderzoeken we de mogelijkheden van het stallen van fietsen 

en scooters op ons complex. Hierbij hechten we zeer aan de rust die de 

velden nu uitstralen zonder honderden fietsen/scooters om het clubhuis of 

tegen de velden aan. Vooralsnog is hier geen definief ei over gelegd. Een en 

ander heeft ook te maken met het aantal toegangspoorten van het 

spprtcomplex 

 

Wat doen we aan duurzaamheid tav de bouw van het clubhuis? 

 

Antwoord:  

Onder andere voldoende isolatie zodat we minder energie hoeven te 

gebruiken. En energie die we opwekken verbruiken we zelf en indien mogelijk 

terug te geven aan het sportpark. 

Bouwmaterialen zijn zodanig gekozen dat ze de natuurlijke habitat versterken 

Op het dak komen mogelijk 70 zonnepanelen en ook wordt er gekeken of in 

het clubhuis batterijen batterijen geplaatst kunnen worden om opgewekte 

energie langer te kunnen vasthouden. 

In ons afvalsysteem gaan we de samenwerking aan met blikkie.nl en op deze 

manier dragen we ons steentje bij. Dit geldt ook voor de inzet van de 

recyclebare disposals. 

 

Waar vind ik de bouwtekeningen van het nieuwe clubhuis? 

Antwoord: 

Deze hangen in het tijdelijke clubhuis en komen beschikbaar op de site. 

 

Hoe garandeert de club veilige kampen op Sportpark Sloten? 

 

Antwoord:  

Kampen op Xenios worden goed en met de nodige scenario’s voorbereid. 

Denk aan slecht weer maar ook het afsluiten van het toegangshek op de 

oude locatie. Op Sportpark Sloten beschikken we nog niet over de 

mogelijkheid om het gebied af te schermen. Zie ook het onderdeel hek om 

de velden. Kampen zijn een belangrijk onderdeel van Xenios. Uiteraard heeft 

dit onze aandacht om een zodanige infrastructuur te realiseren om komend 

seizoen veilige kampen te kunnen organiseren. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel kleedkamers heeft het clubhuis? 

 

Antwoord:  Het clubhuis heeft 8 kleedkamers voor teams en een aparte 

kleedkamer met douche voor scheidsrechters. Er zijn totaal 4 doucheruimtes. 

Twee hoofdkleedkamers hebben een eigen douche en verder worden 

douches gedeeld door 3 kleedkamers. 

 

Vraag: Wat gebeurt er met de groenstrook tussen veld 13 en veld 14? 

Antwoord:  

De groene strook blijft in eerste instantie lekker ruimte om feestjes achterin het 

park op te geven strook leent zich prima voor de picknick en andere 

activiteiten. In een later stadium kunnen we kijken of hier bijvoorbeeld een 

hockeyveldje voor de kleintjes en/of een speeltoestel. 

 

Krijgen we een oefenveldje? En waar? 

 

Antwoord: 

Een oefenveldje is nog niet gepland. Verder, zie vraag hierboven  

 

Wat zijn de belangrijkste plannen en thema’s met Sportpark Sloten van de 

Gemeente? 

 

Antwoord: 

De gemeente wil de het sportpark verder ontwikkelen en naar een hoger 

plan trekken. Naast de bestaande sportclubs staat de gemeente ook open 

voor sportactiviteiten in de rest van het park. 

Klimbos en skatebaan zijn al de revue gepasseerd. De gemeente is hierbij 

afhankelijk van ondernemers die hier allerlei activiteiten willen ontwikkelen. 

Het is goed om toe te lichten dat in principe de totale infrastructuur zoals we 

die kennen wordt verbeterd. 

Denk hierbij aan ondergronds alle kabelleidingen en bovengronds de 

verkeersstromen en bijbehorende bewegwijzering maar zeker ook het 

wegdek op het sportpark.  

 

Komt er ook weer een scoreboard op het hoofdveld? 

Antwoord: 

Jazeker, het oude scorebord wordt een dezer weken verhuisd naar het 

hoofdveld. Maar we zoeken ook een sponsor voor een ledscherm 

scoreboard. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Blijft het clubhuis van Portugal staan? 

 

Antwoord: 

De bedoeling is dat er een sportverzamelgebouw komt op de plaats waar nu 

het gebouw Herenmarkt staat. 

 

Hierin zouden volgens plan de volgende sporten worden gehuisvest: Golf, 

Voetbalvereniging Portugal en Voetbalvereniging Nieuw-Sloten. 

Dit kan pas worden gerealiseerd wanneer wij uit Herenmarkt zijn vertrokken. In 

die zin blokkeren wij dus de bouw van het sportverzamelgebouw. Het is voor 

de gemeente en de sportclubs dus ook een goed teken wanneer Xenios 

gaat starten met de bouw van het nieuwe clubhuis. Want dat maakt de weg 

vrij voor de sloop van Herenmarkt en de bouw van een gloednieuw 

Sportverzamelgebouw. 

 

Achterin het sportpark gaan ook de Crusaders een nieuw clubgebouw 

neerzetten. Daarmee moet er ook ruimte worden gemaakt als het gaat om 

aantal bebouwde meters. Zowel het oude clubgebouw van Nieuw-Sloten als 

Portugal worden dan gesloopt. 

 

Hoeveel gaat de contributie omhoog? 

 

Antwoord: 

Vanaf het seizoen 2019/2020 is de (nieuwbouw)contributieverhoging van € 25 

per lid  doorgevoerd, bestemd voor de bouw van ons clubhuis en is er geen 

geen extra contributieverhoging nodig. Alle energie was er juist de afgelopen 

tijd op gericht om de nieuwbouw in een voor Xenios te te behappen 

exploitatie en investeringen te gieten. Dat is ook gelukt en hieraan willen we 

vasthouden. 

 

Ik wil graag wat doen voor de club, waar kan ik me melden? 

 

Antwoord: Mail naar communicatie@xenios.nl en geef aan welke bijdrage je 

zou willen leveren. Er zijn vele vacatures en een scala aan werkzaamheden 

die nog ingevuld moeten worden. 

 

Voorbeelden voor op het complex zelf: 

 - Timmeren van bloem/plantenbakken 

 - Metselen van een buiten openhaard 

 - Lampen ophangen 

 - De geluidsinstallatie eens grondig doorblazen zodat de apparatuur 

weer stofvrij is. Dit verlengt de levensduur en scheelt de club onnodige 

uitgaven 

 - Een muur verven 

mailto:communicatie@xenios.nl


 

 

 

 

 

 

 

 
 - Rondje op onze fietsen en scooter stallingen  

 - De lockercontainers verven en schoonvegen aan de binnenzijde 

 - Rondje langs het water de ballen terughalen  

 - De ramen lappen  

Maar ook ten aanzien het aanvragen en coördineren van subsidies zijn we 

op zoek naar iemand die dat kan oppakken. Er liggen zoveel taken die we 

met elkaar kunnen doen om onze club nog schoner en leuker maken. 

 

Heb je nog meer vragen? Mail ze naar communicatie@xenios.nl  

 
(versie 1, 28 juli 2020) 
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