Kom ook tuinen in de
‘Tuinen van de Lutkemeer’ op Oud Osdorp
Uit protest tegen de komst van
bedrijventerreinen is in het
weekend van 30 en 31 maart
gestart met de aanleg van
de ‘Tuinen van Lutkemeer’.
120 mensen zijn al naar de
Lutkemeerpolder gekomen om
daar een tuin aan te leggen. Er
is nog volop ruimte voor nieuwe
belangstellenden!
De basis is gelegd: De eerste
tuinen zijn aangelegd,
bloemenweides zijn ingezaaid en
bomen zijn geplant. Daarnaast
zijn er voorzieningen gemaakt:
een grote tent, een composttoilet
en een gereedschapshok. Er is nu
ook elektra op het terrein.

Doe mee!

Vanaf nu zijn we ieder weekend
open om te tuinieren. Er worden
ook regelmatig interessante
programma’s georganiseerd.
Iedereen is van harte welkom om
ook een tuin in te richten en om
hier zelf groenten of bloemen te
komen verbouwen.
De Tuinen van Lutkemeer
zijn in de Amsterdamse
Lutkemeerpolder aan de
Etnastraat, achterin rechts.
Meer weten? Mail naar:
info@behoudlutkemeer.nl. Houdt
de website behoudlutkemeer.nl
in de gaten voor nieuws.
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AGENDA
Ruimte zat nog voor nieuwe tuinders!
(Foto: Behoud Lutkemeer)

De sloot langs de
Sloterweg is terug!

15.235 voertuigen per etmaal!
De werkgroep Sloten zet
zich in om de gigantische
verkeersdruk in en rond Sloten
te verminderen. Op hoofdlijnen
stelt de werkgroep vast:
1. Het sluipverkeer in en om
het dorp (Ditlaar, Vrije Geer,
Sloterweg) is de laatste jaren
explosief gegroeid. Het gaat
vooral om verkeer tussen
Badhoevedorp/Osdorp en de
aansluiting op de A4/A10.
2. De situatie is zo
langzamerhand onhoudbaar
en levert veel onveiligheid voor
fietsers op.
3. Uit de in 2016 gepubliceerde
gemeentelijke verkeersmodellen
en -prognoses blijkt dat de
gemeente voor 2020 verwacht
dat over de Sloterweg per
etmaal 15.235 (!) voertuigen
rijden en over de Plesmanlaan
‘slechts’ 8380. (Verkeersmodel

41e jaargang
nummer 2002

VMA 2.0. en prognoses).
4. Conclusie: ‘dorpsstraten’
als de Vrije Geer, Ditlaar
en Sloterweg worden veel
zwaarder belast met verkeer
dan de wegen die feitelijk
voor de doorstroming bedoeld
zijn: stedelijke hoofdwegen als
Plesmanlaan en Huizingalaan.
Daarom gaat de werkgroep
Sloten bij het Stadsdeel en de
gemeente er op aandringen om
het sluipverkeer weg te halen
op de Vrije Geer, Ditlaar en
Sloterweg. Dat zullen pittige
maatregelen moeten zijn. Over
die mogelijke maatregelen
gaat de werkgroep Sloten
een bewonersbijeenkomst
organiseren. Binnenkort hoort
u daar meer over, onder andere
via deze Rubriek.
Peter de Graaf,
werkgroep Sloten

Zaterdag 13 april
• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,
Sloten. Help mee! Koffie, thee en koek zijn aanwezig. Zelf brood meenemen.
Info: Henk Damen, 06 – 179 10 443.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Zondag 14 april
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten;
na afloop gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,
inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50.
Graag reserveren: evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

AKERTJES
Koningsdag op Sloten

De grondwerkzaamheden op zelfbouwlocatie B –
op het voormalige parkeerterrein van Sportpark
Sloten – vorderen gestaag. Volgens afspraak is de
sloot langs de Sloterweg weer teruggebracht. Ook
de tussensloot richting het sportpark is inmiddels
al gegraven. Hierna worden beschoeiingen
rondom de ‘eilanden’ aangelegd. Net als bij de
zelfbouwkavels richting de dorpskern geldt ook
hier dat de woningen tenminste op ongeveer vijf
meter vanaf de sloot gebouwd mogen worden.
Er komen dus overal voortuinen.
Zo wordt een stukje cultuurhistorie in lijn met
de oorspronkelijke lintbebouwing langs de
lommerrijke – maar veel te drukke – weg hersteld.
Eind 2020 staan hier elf nieuwe (grote) woningen,
die nu nog via dammen en straks via nog aan te
leggen duikerbruggen, bereikbaar zijn.

Ook dit jaar organiseert de Oranjevereniging Sloten op zaterdag 27 april
weer het ouderwets- gezellige jaarfeest op het oude dorp. Het ringsteken
(met paarden en pony’s) op de Sloterweg in het dorp begint om 11.00
uur (inschrijven om 10.30 uur) en duurt tot 13.00 uur. Verder: Vrijmarkt
in het dorp, pipowagen met popcorn en suikerspin, springkussens, gratis
limonade voor de kinderen, Coco de clown, optreden van Marcel de
Rooij, gezelligheid in de speeltuin en optredens bij eetcafé Kerkzicht.

LIEF EN LEED
Overleden
Dorpsraadlid Wim Verdegaal is 30 maart op 81-jarige leeftijd overleden.
Drie jaar nadat Wim en Trees in de Hoeve Zomerlust aan de Sloterweg
waren komen wonen, werd hij in 1998 lid van de Dorpsraad. In de
afgelopen 21 jaar heeft hij zich eerst als penningmeester en later als
algemeen dorpsraadlid ingezet voor het behoud van het authentieke
dorp Sloten. Wim was ook een groot supporter van het openstellen van
Politiebureautje op het dorp. Op 8 april werd afscheid genomen van
Wim en daarna werd hij bij zijn reeds in 2000 overleden echtgenote
begraven op het Slotense Pancratiuskerkhof. Wij wensen Niesje
(al weer 15 jaar Wims vriendin) en de familie veel sterkte.

