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Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de 
stadsdeelcommissie het DB ongevraagd kan adviseren. Deze adviezen kunnen ook de bevoegdheden 
van B&W en raad betreffen (toelichting art. 29), de twee organen aan wie de commissie niet direct 
adviseert. Als het ongevraagd advies de taken en verantwoordelijkheden betreft die B&W niet aan 
het DB heeft gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via de betreffende wethouder 

Algemene toelichting 

Wij hebben veel signalen van bewoners gekregen over de verkeerssituatie op de Sloterweg. AT5 

heeft hier zelfs op 1 november 2020 een rapportage over gemaakt. Het betreft de situatie op de 

Sloterweg; specifiek het deel tussen oud-sloten en de rotonde vlakbij Sportpark Sloten. 

Wij zijn als leden van de stadsdeelcommissie blij dat het Stadsdeel de veiligheid wil verhogen op de 
Sloterweg. Dit blijkt uit het bericht dat ons heeft bereikt dat er zogenaamde elektronische knips 
(camera gericht toezicht op kenteken) worden geplaatst op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. 
Ook dat er het komende half jaar een inspraakprocedure wordt gestart. Dit traject moet in het eerste 
kwartaal 2022 zijn afgerond. De jaren daarna wordt de Sloterweg “geherprofileerd” tot fietsstraat. 
Dat zal helaas, als aan de planning wordt vastgehouden, pas rond 2024 plaatsvinden.  
 
Met regelmaat horen we: “Het liep nu door een wonder goed af, maar het is een kwestie van tijd tot 
het eerste ernstige, dan wel dodelijke, ongeluk hier gaat plaatsvinden.” Wij vinden als er wordt 
uitgegaan van de huidige planning en de situatie pas veilig is in 2024, er vier jaar lang een onnodig 
risico wordt genomen met betrekking tot de veiligheid van de bewoners. Dat vinden wij niet 
wenselijk en ook onverantwoord. 

Inspectie van de omgeving laat zien dat er een noodzaak is om per direct aan een permanente 
oplossing te werken en als dat financieel niet haalbaar is, een aantal (eventueel tijdelijke) 
alternatieven te realiseren.   
 
Bij de ingang van de Sloterweg bij de Osdorperweg zal wel een bord moeten komen met tijden voor 
een beperkte doorgang. Het bestaande eenrichtingsverkeer op het stuk Sloterweg door de dorpskern 
heeft ook een regulerende werking. Dit noemen wij slechts als suggestie, in de verwachting dat deze 
bij het zoeken naar een tijdelijk alternatief meegenomen kan worden.  
 
Advies vragen aan een onafhankelijk vervoersdeskundige, zoals van Veilig Verkeer Nederland, kan bij 
een onderzoek naar oplossingen  een aanzienlijke meerwaarde hebben. 
 
 
Toelichting advies 
 
Ons advies willen we nadrukkelijk plaatsen in het kader van de voorgenomen plannen. Deze zijn 
waardevol, maar de voorbereiding en uitvoering nemen te veel tijd in beslag. Snel te realiseren is een 
veilige fietsweg naar het sportpark door de achteringang weer open te stellen. Deze is in het 
verleden gesloten, omdat er problemen waren met de sociale veiligheid, maar wij denken dat de 

https://www.youtube.com/watch?v=2ofMqah7wJw


directe verkeersveiligheid hier voorrang dient te krijgen. Wel moet er daarnaast aandacht voor de 
sociale veiligheid zijn, door bijvoorbeeld bij de openstelling van de achteringang in samenwerking 
met het elektriciteitsbedrijf, voor meer lichtpunten te zorgen. Wellicht dat er ook aanvullende 
veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn vanuit de vereniging(en) op het sportpark, zoals het advies in 
groepjes te fietsen. Aan de sportverenigingen zal moeten worden gevraagd of zij bereid en in staat 
zijn mee te werken aan deze oplossing. 
  

Advies stadsdeelcommissie: 

 

Advies De stadsdeelcommissie adviseert de gemeenteraad om:  

1. Als tijdelijke maatregel de achteringang van het sportpark Sloten voor fietsers open te 
stellen om het sportpark veilig te kunnen betreden; 

2. Met de sportverenigingen van het Sportpark Sloten te overleggen over de uitvoerbaarheid 
van dit plan;  

3. Een onafhankelijke vervoersdeskundige bij dit project te betrekken; 
4. Naar oplossingen te zoeken om de sociale veiligheid bij gebruik van de achteringang te 

verbeteren; 
5. Direct te starten met de voorbereidingen voor dit project om dit te realiseren binnen 

afzienbare tijd.  

 

 

Reactie dagelijks bestuur: Reactie van het dagelijks bestuur op het ongevraagd advies 

 

 

 


