
 

 

 

Mondelinge vragen stadsdeelcommissie 

Datum 14 juni 2022 

Onderwerp 

Mondelinge vragen van het lid van ‘t Hek inzake onderzoek naar de geschiktheid van een moge-

lijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne op het Sportpark Sloten West (de voormalige 

velden van hockeyclub Xenios)   

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Toelichting: 

Op 30 mei 2022 hebben de bewoners van Sloten, onderdeel van stadsdeel Nieuw-West, een brief 

ontvangen van de gemeente Amsterdam, ondertekend door dhr. Rutger Groot Wassink, Porte-

feuille Sociale Zaken, Vluchtelingen. Het onderwerp van de brief is: ‘Onderzoek naar 9 mogelijke 

opvanglocaties vluchtelingen uit Oekraïne’.  

In de brief wordt o.a. het volgende aangegeven: ‘De komende weken onderzoekt het college 9 an-

dere mogelijke locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor een periode van 1-3 

jaar. Een van de locaties voor permanentere opvang die het college onderzoekt, ligt bij u in de 

buurt, namelijk de voormalige hockeyvelden van hockeyclub Xenios op het Sportpark Sloten West. 

De komende weken wordt onderzocht of de locatie bij u in de buurt en de overige 8 geschikt zijn. 

Als het college in juli besluit om deze locatie definitief aan te wijzen, dan kunnen op de locatie tij-

delijke woonplekken worden geplaatst voor de vluchtelingen. We houden u op de hoogte van het 

onderzoek en zullen u informeren als er meer bekend is’.  

In het laatste deel van de brief, onder het kopje ‘Opvang van vluchtelingen in Amsterdam’, staat 

o.a. het volgende vermeld: ‘Naast de vluchtelingen uit Oekraïne worden er in Amsterdam 1.500 

vluchtelingen uit andere gebieden opgevangen. Het gaat om vluchtelingen en statushouders, dus 

ook mensen die al een verblijfplaats hebben, maar door de krapte op de woningmarkt op een wo-

ning wachten’.   

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, op grond van Verordening 

stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022 (artikel 30), de volgende mondelinge vragen: 

 

1 Wat is de reden dat 4 van de te onderzoeken 9 opvanglocaties in stadsdeel Nieuw-West liggen?  

2 Is er over de locaties in Nieuw-West vooraf overleg geweest met het stadsdeel Nieuw-West? Zo 

ja, met wie (welk onderdeel of vertegenwoordiging)? 

3 Is het College van B&W van Amsterdam (College) voornemens om, naast vluchtelingen uit Oe-

kraïne, ook statushouders toe te wijzen aan de te selecteren locaties?   

4 Komt er inspraak met de omwonenden van de te selecteren locaties en worden de omwonen-

den tijdig geïnformeerd over de precieze plannen, d.w.z. voordat er een  besluit wordt geno-

men?  

5 Kan het College een formele (schriftelijke) garantie geven dat het voor de te selecteren locaties 

om een tijdelijke opvang gaat van 1-3 jaar, d.w.z. dat de tijdelijke woonplekken uiterlijk na 3 jaar 

worden afgebroken en verwijderd?  
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6 Is het College op de hoogte van de bestaande functies in het bestemmingsplan voor locatie 

Sportpark Sloten West, namelijk: Sport en de provinciale Hoofdgroenstructuur de Groene AS?  

7 Is het College ervan op de hoogte dat, vanwege voornoemde functies in het bestemmingsplan 

en de ook voor deze locatie geldende regelgeving aangaande het aangrenzend Beschermd 

Dorpsgezicht Sloten, er geen woningen gebouwd mogen worden op de locatie Sportpark Slo-

ten West?  

8 Is het college ervan op de hoogte dat de locatie Sportpark Sloten West slecht ontsloten kan 

worden (alleen langs het toch al zeer overbelaste verkeersknooppunt bij de Sloterbrug) en dat, 

mede door gebrek aan voorzieningen in de buurt (bijv. supermarkt en andere winkels), deze lo-

catie niet voldoet aan de eisen voor opvang? 

 

 

Indiener(s), 

Monique van ’t Hek (D66) 

 


