Boerderij De Boterbloem blijft strijdvaardig
“In de discussie rond het behoud
van de biologische boerderij De
Boterbloem en de Lutkemeerpolder is een belangrijk aspect
onderbelicht geraakt”, zo laat
Trijntje Hoogendam weten.
“Het gaat namelijk telkens over het
bouwrijp maken van slechts een deel
van de polder. De overeenkomsten
van de buren van De Boterbloem zijn
níet opgezegd en de voorbereidende
bodemonderzoeken zijn slechts op de
helft van de akkers van De Boterbloem uitgevoerd. Wij concluderen
daaruit dat alleen het deel voor
SEKU BV bouwrijp wordt gemaakt.
Terwijl het juist zeer de vraag is of
de overeenkomst met déze partij wel
rechtsgeldig is.”

Corruptie en omkoping?

Alies Fernhout vervolgt: “Het afgelopen jaar is overduidelijk gebleken
dat de gemeente Amsterdam met
de Lutkemeerpolder én ecologische
zorgboerderij De Boterbloem in
haar maag zit. Logisch: Voorgaande
bestuurders hebben deze prachtige

Sloten vol noten
Er zijn al veel aanmeldingen (vooral
dames, heren waar bent u?) voor
het nieuwe koor van de Molen van
Sloten, maar meer leden zijn altijd
welkom. Het is nu extra leuk om u
aan te melden, omdat u dan vanaf
het begin meedoet. Het repertoire
(populaire muziek) wordt in overleg
met dirigent Marcello Zempt gekozen. Het koor komt wekelijks op
vrijdagmiddagen van 14.30 tot 16.00
uur bijeen in de Tuinzaal van de Molen van Sloten. De kosten (inclusief
koffie/thee) bedragen: € 5,- per keer
of € 110,- per jaar (voor 22 repetities). Het koor gaat april/mei van
start. Er is een zomerstop. Er komt
een slotoptreden in de molen. Meld u
aan via: evenementen@molenvansloten.nl. Meer informatie bij Marc van
Welsem, tel.: 06 412 500 14.

en historische polder afgedankt voor
een bedrijventerrein en daarbij ongunstige – misschien wel belachelijke – afspraken gemaakt met grondspeculant SEKU BV. Deze heeft acht
hectare in de polder aangekocht
voor 2,5 miljoen euro en voor acht
(!) miljoen euro doorverkocht aan de
gemeente. Bovenop deze hoofdprijs
bedong SEKU BV ook nog het recht
om die acht hectare te ontwikkelen
en op 20 procent van de opbrengsten. Aan deze overeenkomst heeft
de gemeenteraad van Amsterdam
in 2009 groen licht gegeven. De
omstandigheden waarbinnen deze
overeenkomst tot stand is gekomen,
zijn inmiddels tot bij de Hoge Raad
als corrupt bestempeld. Daarmee is
de kans niet gering dat de overeenkomst zelf nietig is. Daarnaast loopt
tegen de ondertekenaar namens
SEKU BV een onderzoek vanwege
verdenking van omkoping. Begin
2019 zal deze zaak voorkomen. Of de
overeenkomst en dus de voorgenomen bouw van het bedrijven-
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terrein stand houden, is maar zeer
de vraag. Deze uitslag is dus van
groot belang.”
Daarnaast wil De Boterbloem in
de komende maanden gezamenlijk
alle mogelijkheden voor behoud van
de Lutkemeerpolder (en boerderij
De Boterbloem) onderzoeken. Dus:
stoppen met denken in ONmogelijkheden. Er liggen vele kansen, ook op
het gebied van financiering. Via deze
Rubriek blijft u op de hoogte!

Grote onveiligheid Osdorperweg
De overheid is er overduidelijk
van doordrongen dat de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg
en Halfweg levensgevaarlijk is.
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Wás het maar zo dat het plaatsen van zóveel borden effectief
was… Nee, er moet gewoon
gehandhaafd worden!

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Agenda
Zondag 10 februari

• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Imponerend (hypnotiserend?)
optreden van (op Sloten woonachtige!) pianist Feico Deutekom, die
Minimal Music van o.a. Philip Glass speelt. Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9),
inclusief koffie/thee na afloop. Osdorperweg 28, Sloten.

Maandag 11 februari

• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Dagelijks

• Politiebureautje open op verzoek: Ben Meijer, beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Akertjes
Vos op Sloten

Op de vroege ochtend van 23 januari wandelde een mooie vos over de
Nieuwe Akerweg. Hij was op weg
naar het prachtig besneeuwde Boerentuintje tegenover het Wees- en
Armenhuis. Helaas rook/hoorde hij
dat er mensen in de buurt waren en
vluchtte voordat hij op de gevoelige
plaat kon worden vastgelegd…
Zelfs de verkeerskundigen van de gemeente lijken nog altijd niet doordrongen van het gevaar. Volgens hen zou
de smalle Osdorperweg de brede Ookmeerweg goed kunnen ontlasten. Zijn
dit nu de experts die onze veiligheid
bewaken? Waren zij ooit ter plaatse?
In de hoop het vele sluipverkeer wat
rustiger te laten rijden, overwogen
de Oud Osdorpers om dan maar zelf
obstakels op de rijweg te plaatsen.
(Foto: Jan van Zijp)

Inbrekers actief

Helaas wordt er weer veel ingebroken. Dieven komen graag via openslaande ramen/deuren op de begane grond naar binnen. Zorg voor
veilige scharnieren en voorkom dat
er tussen de deur en deurlijst en de
kozijnen wrik-ruimte open blijft.
Mogelijk bieden metalen antiinbraakstrips een oplossing.
Wonderlijk genoeg meldde het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bij
deze aankondiging dat híerop wél
meteen zou worden gehandhaafd… In
wat voor wonderlijke wereld leven we?
Leden van de werkgroep Oud Osdorp
hebben ook grote zorgen over de
Joris van den Berghweg en de andere
kleinere wegen in het gebied: “Ook die
gaan steeds meer op racebanen lijken”.
Oud Osdorp wacht dus met een bang
hart op het eerstvolgende ernstige
ongeluk…

