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Bewonersbrief Sloterweg besluit gemeenteraad

Geachte heer/mevrouw,
We willen u informeren over het besluit van de gemeenteraad over de Sloterweg–West. Het
besluit heeft gevolgen voor het autoverkeer in heel Nieuw-West en Badhoevedorp.
Om de Sloterweg-West veiliger te maken heeft de gemeenteraad op 26 januari 2022 het
volgende besloten: De Sloterweg en de Laan van Vlaanderen gaan dicht voor doorgaand verkeer.
Dit gebeurt door het instellen van vier knips (camera’s) op de Laan van Vlaanderen bij de
kruisingen met de Plesmanlaan en de Sloterweg-West en Oost. Verder krijgen de Langsom, Vrije
Geer en Ditlaar een maximumsnelheid van 30 km/uur. (zie de onderstaande plattegrond)
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De gemeenteraad heeft aangegeven tegemoet te willen komen aan de zorgen van bewoners en
ondernemers en verzoekt het college van B&W het volgende:
1. Een onderzoek naar de mogelijkheid om meer ontheffingen uit te geven.
2. De ontheffingen zo veel mogelijk zonder kosten verlenen.
3. De effecten van de maatregelen binnen een jaar te evalueren en zo nodig in te grijpen.
4. Tijdvakken waarbinnen de camera’s op de Laan van Vlaanderen uitgeschakeld worden. Het
winkelcentrum Belgiëplein moet daarmee bereikbaarder worden.
5. Versnelling van de verbetering van de route S106.
Het college van B&W zoekt momenteel uit wat hierin de mogelijkheden zijn. Ook werken we aan
het monitoringsplan. Zodra wij hier meer informatie over hebben, kunt u dit vinden op onze
website. U kunt zich daar ook aanmelden voor de online nieuwsbrief. De gemeente streeft ernaar
de maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op Amsterdam.nl/Sloterweg. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de
online nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom de Sloterweg. Wij
zijn bereikbaar via de mailbox Sloterweg@amsterdam.nl.
Met vriendelijke groet,

Bernard Kroeger
Omgevingsmanager Sloterweg
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