
Goedenavond 
 
Mijn naam is Frans Nieuwenhuis 
Ik ben bewoner van de Prinses Irenebuurt. 
En als buurtbewoner – samen met de Fietsersbond – actief in de Zuidas op het 
gebied fietsverkeer, fietsveiligheid, e.d. 
 
Wij zijn recent betrokken geweest bij de opstelling van het (concept) 
Mobiliteitsplan Zuidflank. Met Zuidflank wordt bedoeld: een uitgebreid gebied 
rondom de Zuidas 
Het plan is ontwikkeld in opdracht van 3 wethouders en is: 
“Een overkoepelende aanpak voor bereikbaarheid Zuidas e.o. 2022 – 2040”. 
Het mobiliteitsplan is een uitwerking van het stedelijke mobiliteitsbeleid voor de 
Zuidflank. Belangrijk daarbij is het stimuleren van actieve duurzame mobiliteit 
(lopen, fietsen en OV), en het beperken van de ruimte voor de auto. 
 
Het plan geeft o.a. een aantal lange termijn oplossingen voor fietsverkeer naar 
de Zuidas en voor de Noord-Zuid en Oost-West verbindingen door de Zuidflank  
 
Nou wil het geval dat met name voor de Oost-West fietsverbindingen een 
tweetal essentiële fietsroutes, over de Groene Zoom en bij de lus van de A10, 
zijn gepland in dat Mobiliteitsplan.  
Precies op deze twee routes bevinden zich de twee locaties voor een Erotisch 
Centrum 
 
De eerste locatie, de Groen Zoom is [bovendien] een smalle. donkere fietsweg, 
die waarschijnlijk door de Zuidasdok aanleg nog smaller wordt. Om daar een 
Erotic Centrum aan te leggen is onverantwoord. 
Wat betreft de tweede locatie, de lus: De opstellers van het Mobiliteitsplan 
Zuidflank hebben een hoge prioriteit toegekend aan de aanleg van een nieuwe 
fietsroute via deze lus over de Europaboulevard bij Station RAI. Die aanleg 
moet niet vertraagd worden. 
Bij beide locaties  is de veiligheid van fietsers  en kruisende voetgangers nu al 
twijfelachtig. En juist op één van deze twee locaties wil de gemeente een Erotic 
Centrum plannen.  
 
Conclusie 1 
In het plan van het Erotic Centrum is fietsverkeer en de veiligheid van fietsers 
en voetgangers niet meegenomen. Met name bezoekers van een Erotic 
Centrum, die de omgevingssituatie niet kennen, lopen gevaar 
 



 
Conclusie 2 
In het plan staat aangegeven bij Strategische betekenis dat voor beide locaties 
geen programma bestaat. Dat is dus onjuist 
 
Het lijkt er dus op dat de ene organisatie in de centrale gemeente niet weet 
waar een andere organisatie mee bezig is. 
 
Graag aandacht voor de veiligheid van fietsers en voor voetgangers  
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