Apart fietspad langs Osdorperweg Oud Osdorp
De Osdorperweg op Oud Osdorp
is al decennia heel gevaarlijk
voor fietsers en voetgangers.
Het massale sluipverkeer op de
smalle dijkweg rijdt veel te hard
en fietsers worden er regelmatig
van hun sokken gereden. Het
lijkt er nu op dat de gemeente
eindelijk écht aan de slag gaat…
“Er ligt een voorlopig ontwerp voor
de weg tussen de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg op tafel” aldus bewoner Theo Durenkamp.
“Voorstel is om over dit hele stuk
aan de westzijde een 3 meter breed
fietspad voor beide richtingen met
direct daarnaast een voetpad van
1.10 meter aan te leggen. Daartoe
wordt de zogeheten bovensloot over

de gehele lengte een aantal meters
verplaatst. De weg wordt op dit
tracé dan alleen nog gebruikt door
(vracht)auto’s. Om hun snelheid te
verminderen, zullen er acht versmallingen om de 300 meter in de weg
worden aangebracht. Onduidelijk
in het ontwerp is of bij de versmallingen een voorrangsregeling geldt,
of dat weggebruikers per keer zelf
moeten kijken wie voorrang krijgt.”

Resultaat van lobby

De werkgroep Landelijk Oud Osdorp
(LOO) is blij verrast dat alle lobbyinspanningen begin dit jaar bij
wethouder Litjens van de centrale
stad effect hebben gehad en dat het
stadsdeel zijn plannen heeft aangepast. Irene Hemelaar: “We hebben

niet alles ‘gekregen’, maar het vrijliggende fietspad waarbij de sloot
wordt verlegd is toch wel een succes
dat we op onze conto mogen schrijven. Dat geldt ook voor de andere
maatregelen, die te hard rijden moeten tegengaan. Een belangrijk nog
lopend discussiepunt kwam niet aan
bod bij deze bijeenkomst, namelijk
een mogelijke afrit van de N200 ter
hoogte van de Joris van den Berghweg. Verschillende scenario’s worden
momenteel onderzocht en ook wij
hebben vanuit de Dorpsraad en de
werkgroep LOO onze input gegeven
op de te meten versies met verschillende knips/afsluitingen e.d. Daar
valt nu nog weinig over te zeggen.”

Ook dit jaar organiseerde de
werkgroep Culturele Activiteiten
van de Dorpsraad weer een 4
mei-herdenkingsbijeenkomst bij
het oorlogsmonument aan de Osdorperweg. Het was stemmig en
mooi. Met een sfeervolle rol voor
het vogel- en kikkerorkest.

Laat vrede groeien

De nieuwe dominee van de Sloterkerk Martijn van Leerdam sprak
over tweedelingen in onze maatschappij. Net als voorafgaand aan
en tijdens WOII wordt er ook nu
weer verdeeldheid gezaaid in onze
maatschappij. Mede door de invloed
van sociale media worden negatieve
beelden van (groepen) mensen, die
we niet persoonlijk kennen, ver-
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Agenda
Vrijdag 11 mei

• 14.00 – 20.00 uur: Opening van brouwerij De 7 Deugden aan de Akersluis,
naast de Molen van Sloten. Officiële gedeelte: 14.30 uur: toespraak; 15.00
uur: openingsplechtigheid. Rondleidingen en – uiteraard! - proeven (met
borrelhappen en haring). Iedereen is welkom!

Zaterdag 12 mei

Intieme Dodenherdenking op Oud Osdorp

Dorpsraadlid Ray Kentie benadrukte
dat we met de vreselijke oorlogsgeschiedenis als leidraad deze herdenking óók door de bril van het heden
moeten bekijken. Zo word je met je
neus hard op de feiten gedrukt: Kijk
ik de andere kant op als ik onrecht
zie, of grijp ik in?
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• 10.00 – 17.00 uur: Molendag in de Molen van Sloten. Toegang € 2,50.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 21.00 – 23.00 uur: Met Trees Kaizer nachtvlinders zoeken met lamp en wit
laken. Verzamelen: NME-centrum De Waterkant in De Oeverlanden, A.
Schleperpad 1/De Oeverlanden. Deelname: € 2,50. Aanmelden niet nodig.

Zondag 13 mei
•
•
•
•

10.00 – 17.00 uur: Molendag in de Molen van Sloten. Toegang € 2,50.
10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken. Verzamelen in de speeltuin.
13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
15.00 uur: Sloterkerkconcert: Mandoline-orkest AMTG speelt programma
met o.a. ‘Het standvastige tinnen soldaatje’ van K. Amos met als solist Tony
Neef. Na afloop gezellig napraten met consumptie. Toegang: € 10,- (Vrienden:
€ 9,-/kinderen gratis). Meer informatie: sloterkerk.nl.

Maandag 14 mei

• Start van de machinale sloop van garage Kuykhoven op Sloten.
• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
sterkt. Iedereen kan deze kostbare
vrijheid laten groeien door te ontmoeten en te delen.

Jij + ik = wij

Jolanda Picavet blies de Last Post
waarna de twee minuten stilte
invielen. Starend naar de zon die
de groene weiden rond de herdenkingsplek bescheen, werden
ieders gedachten omringd door een
welluidend concert waar vooral
de grutto’s(!) en groene kikkers
de boventoon voerden. De welpen

Foto: Hetty Worm
van Scouting Phoenix uit Slotervaart hesen de vlaggen in top en
het Wilhelmus werd gezongen. Drie
generaties vrouwen (Coby van Middelkoop, Katrien Cramer en welp
Nathalie Noordik) droegen gedichten
voor over onze kwetsbare vrijheid.
Na afloop hadden Carla en Wim
Schelling aan de overkant koffie
en thee klaarstaan en werd gezellig
nagepraat. Uiteraard weer veel dank
aan organisator Mia Kooter.

Na een verrukkelijk
muzikaal voorgerecht van de Wester
Harmonie was het
op 5 mei tijd voor
een gevarieerde
bevrijdingspicknick, die bestond
uit lekkernijen uit
vele Slotense keukens. Dank aan de
Dorpsraad voor de
stralende organisatie.

