
 

Aan de gebiedsmanagers Haarlemmermeer-Noord  

van de Gemeente Haarlemmermeer en van  

Osdorp en de Aker, Sloten en Nieuw Sloten 

van de Gemeente Amsterdam   

t.a.v. de heer Bram van Nelis 

Postbus  250,  

2130 AG Hoofddorp 

Betreft: Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten Sloterbrug 

                         Amsterdam, 22 juli 2019, 

L.S., 

Bij dezen reageren wij op de concept Nota van Uitgangspunten Nieuwe Sloterbrug, d.d. 14 mei jl. 

Reeds decennia lang zijn bewoners van het dorp Sloten onder meer en in het bijzonder actief op het vlak van 

verkeersontwikkeling en -afwikkeling in en rond Sloten, in diverse gremia ressorterend onder de Dorpsraad. 

Daar was én is ook alle aanleiding toe. Sinds het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is het autoverkeer 

door Sloten explosief gegroeid, in een onvergelijkbaar hoog tempo ten opzichte van de automobiliteit in het 

algemeen. Overlast en onveiligheid hebben onverantwoorde niveaus bereikt. Op de externe oorzaken gaan wij 

in het vervolg van deze reactie uitvoerig in. Bij vernieuwing van de Sloterbrug, vorm gegeven zoals aangeduid in 

de Nota van Uitgangspunten moet hieraan een nieuwe factor worden toegevoegd.  

Kern van onze bezwaren is dat het geografische schaalniveau waarop de NvU analyseert niet relevant is, 

waardoor er aan voorbij gegaan wordt dat de nieuwe brug een zeer sterke autoverkeer aantrekkende werking 

zal hebben. De feiten uit ons onderzoek tonen deze onbedoelde, maar zeer ongewenste effecten onmiskenbaar 

aan. De uitwerking is in strijd met de in de NvU gestelde doelen, maar ook met Rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk beleid. 

 

Al vele jaren moeten wij lijdelijk toezien hoe de serieuze inbreng vanuit de burgerij in Sloten door het bevoegd 

gezag onvoldoende op waarde wordt geschat, waardoor deze ontwikkeling versterkt in plaats van afgeremd 

wordt. Het punt nadert dat de desastreuze verkeersontwikkeling rond Sloten onomkeerbaar wordt.  

Met klem vragen wij u dan ook de in het onderstaande samengevatte analyses goed tot u door te laten dringen 

en de aangedragen oplossing te delen. Dat vergt een andere “scope”, zoals de NvU het uitdrukt. Van 

gemeentebesturen mogen wij verwachten dat zij zich niet blind staren op een individueel project. Integendeel, 

zij dienen bij uitstek de samenhang op een wat hoger schaalniveau te kunnen zien én daarnaar te handelen. 

De door ons aangedragen oplossing van de problematiek bevat een samenhangend pakket van maatregelen. 

Daar zijn geen grote investeringen mee gemoeid. In tegendeel, veel van dit pakket kan op korte termijn zijn 

beslag krijgen en daarmee de maatschappelijke kosten doen verminderen.  

Wij horen graag spoedig hoe u met onze inbreng denkt om te gaan. Wij hopen dat u zich de urgentie van de 

geschetste problematiek realiseert. Het is één voor twaalf! 

 

             Hoogachtend, 

              Mr. S.J.M. Jaasma, Voorzitter Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp  

 

Dorpsraad Sloten 

- Oud Osdorp 


