Geacht bestuur van TC Elzenhagen,
Naar aanleiding van de door u georganiseerde informatieavond met betrekking tot het
initiatief van uw vereniging om ter plaatse van de lege ruimte bij de parkeergelegenheid van
de Tennisclub Elzenhagen zes padelbanen op te richten, ontvangt u langs deze weg een
eerste reactie. Ondergetekenden vormen een brede groep omwonenden en
belanghebbenden, deels vertegenwoordigd door Verenigingen van Eigenaren en
Stichtingsbesturen, maar eveneens door georganiseerde verbanden als bewonersgroepen en
actiecomité’s. Grote gemene deler tussen al deze stakeholders is de serieuze bezorgdheid
die er bestaat aangaande uw initiatief.
Wij zijn in het besef dat het op dit moment nog slechts gaat om een onderzoeksfase waarin
de vereniging/stichting TC Elzenhagen zich oriënteert op de kansen en mogelijkheden van
het uitbreiden van de tennisactiviteiten met het aanbieden van een padelcomplex. Hierop
vooruitlopend zijn er nochtans een groot aantal zaken waarover breed gedragen zorg
bestaat. Zorg mede ingegeven door de verontrustende cijfers aangedragen door de TC
Elzenhagen zelf. Terwijl het aantal reguliere tennis spelende leden recentelijk al explosief
gestegen is en er nog een forse wachtlijst bestaat, is het de prognose van de TC Elzenhagen
dat dit aantal exponentieel zou stijgen zodra de padelbanen gerealiseerd zouden zijn. Geen
wilde voorspelling, zeker gelet op de razendsnel groeiende populariteit van de padelsport.
En dat terwijl het huidige ledental het gemeentelijke advies in relatie tot het aantal
bestaande banen ruimschoots overschrijdt
Wij zijn van mening dat de kwetsbare infrastructuur in en rond het Vliegenbos deze stijging
niet kan faciliteren. Ook de parkeer- en verkeersdruk op de nabije omgeving zal onevenredig
groot worden. Een ander, wellicht nog belangrijker argument is de objectief bewezen
toenemende overlast in licht en geluid. De geprojecteerde ligging van de met drie meter
hoge glaswanden omgeven banen is dusdanig dat de op uitgebreid onderzoek gebaseerde
adviesafstand tot de belendende bewoning (minimaal 200 meter) onmogelijk gerealiseerd
zal kunnen worden. Bovendien zal met name de lichtvervuiling mogelijk funeste gevolgen
hebben voor flora en fauna in het Vliegenbos.
Dat de plannen niet binnen het vigerende bestemmingsplan passen en op geen enkele wijze
rechtdoen aan de inzichten van de gemeente zoals verwoord in de Visie
Hoofdgroenstructuur van Amsterdam Noord, geeft een stevig juridisch en procedureel
handvat aan belanghebbenden om ontvankelijke bezwaren te maken, mocht het
onverhoopt toch tot een vergunningaanvraag voor de voor dit initiatief benodigde
vrijstelling op het bestemmingsplan komen.
Hoewel wij beslist geen tegenstander zijn van het bedrijven van sport in de openbare ruimte
zijn en het streven van de TC Elzenhagen om dit zo breed en inclusief mogelijk te faciliteren
juist toejuichen, achten wij de plannen voor padelbanen zoals opgenomen in de
conceptontwerpen van de ontwikkelaars ter plaatse van de Hamerkop (het gebied rondom
Hotel de Goudfazant) veel kansrijker. Bovendien spelen deze veel beter in op de wensen en
eisen van de bewoners van het toekomstige Hamerkwartier en zullen ook infrastructureel
zodanig afgestemd zijn, dat ook bewoners van omliggende buurten hier laagdrempelig
gebruik van kunnen en zullen maken.

In de veronderstelling u afdoende en tijdig te hebben geïnformeerd over hoe er in de nabije
omgeving tegen het initiatief van de TC Elzenhagen aangekeken wordt en in de hoop op een
vruchtbare toekomstige samenwerking op andere gebieden, wachten wij uw reactie met
belangstelling af.
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