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Dank voor de mogelijkheid om weer in te kunnen spreken. 

Hockeyvereniging Xenios wil dat haar jeugdleden veilig naar en van het sportpark sloten kunnen 
fietsen. 

Xenios is op verzoek van de gemeente naar sportpark Sloten verhuisd. In de gesprekken over deze 
verhuizing drie jaar geleden was al duidelijk dat de Sloterweg onveilig is voor jeugdige fietsers en dat 
deze situatie verbeterd moest worden. De toegang tot het sportpark zou aangepast worden zodat 
onze leden de Sloterweg kunnen vermijden en zodoende veilig de sportvelden kunnen bereiken. 

Deze afspraken zijn echter blijven steken in schetsen en plannen. Onze leden kunnen vandaag de dag 
nog steeds niet veilig naar het sportpark Sloten fietsen. 

Er bestaan geen verschillen van mening over de onveiligheid van de Sloterweg. Ook is er geen gebrek 
aan intentie om de Sloterweg veiliger te maken. Wel is er een gebrek aan daadkracht om de situatie 
veiliger te maken. 

Er zijn plannen om tot een structurele verbetering van de veiligheid van de Sloterweg te komen maar 
de besluitvorming hierover schuift steeds weer verder op de tijd. Wat ons betreft is er pas een veilige 
situatie wanneer de Sloterweg een fietsstraat is (waar de auto te gast is). 

Onlangs zijn er tijdelijke maatregelen gerealiseerd bestaande uit het instellen van een 30 km gebied 
en het aanbrengen van verkeersdrempels. Deze maatregelen werken echter averechts en hebben de 
Sloterweg eerder onveiliger dan veiliger gemaakt. 

Xenios heeft al eerder een alternatief, praktisch en kosten efficiënt voorstel uitgewerkt om twee 
bestaande ingangen van het sportpark Sloten, bij de hoek Sloterweg/Ditlaar en bij het ‘Konijn’, open 
te stellen voor onze jeugdleden. Hiermee hoeven onze circa 800 jeugdleden dan niet meer meerdere 
keren per week over de Sloterweg! 

Wij krijgen feedback vanuit de gemeente – o.a. de afdeling Sport en Bos – dat ons plan realistisch is. 
Toch is er niets mee gedaan. De teneur is dat men telkens weer veronderstelt dat de structurele 
maatregelen niet lang op zich zullen laten wachten. 

Het is een kafkaiaans verhaal aan het worden. Er is Xenios een veilige fietstoegang toegezegd. We 
worden van het kastje naar de muur gestuurd. Sommige belanghebbenden geven aan dat ze liever 
onze kinderen over de Sloterweg zien rijden zodat het plan voor ‘Autoluw’ relevant blijft. 

Aangezien het hier gaat over de veiligheid van jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar 
blijven wij ons hiervoor inzetten! Wij doen wederom een oproep aan de stadsdeelcommissie en het 
dagelijks bestuur om ons voorstel te ondersteunen en zorg te dragen voor uitvoering hiervan op 
korte termijn. 

Het zou toch mooi zijn als de gemeente een mooi succes kan laten zien in het verbeteren van de 
veiligheid van de fietsende sportjeugd? 

Namens de Xenios Werkgroep “Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg – NU!” 
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