Voorstel voor
een nieuwe
Sloterbrug

40e jaargang
nummer 1973

Jan Brockhoff, voorzitter van de
werkgroep Sloten heeft tijdens
een vooroverleg al gehoord wat
men op 19 september over de
nieuwe Sloterbrug en alle wegen
er omheen (aan de kant van Sloten en Badhoevedorp) wil gaan
vertellen.

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl
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

Hij mocht geen foto maken van de
plannen, maar hij heeft wel een eigen
ruwe schets gemaakt van de beoogde
nieuwe situatie, die nu in inspraak
komt. Jans schets staat hier afgebeeld. Dan weet u op hoofdlijnen al
een beetje wat men in petto heeft.

Woensdag 12 september

• 13.00 uur (zaal open: 12.00 uur): Gezellige Bingo-middag van de
Zonnebloem afdeling Sloten in het Parochiehuis, Sloterweg 1192. U bent
welkom!

Vrijdag 14 t/m zondag 16 september:

• Actiekamp Lutkemeer, Lutkemeerweg 276, Oud Osdorp. Veel bijzondere en
interessante gratis activiteiten voor jong en oud. O.a. 15-9 om 11.00 uur:
Lezing van Erik Swierstra: “Historie van de Lutkemeerpolder”. Bijdrage
aan de actiepot altijd welkom. Meer info: elders in deze Westerpost en op
reddeboterbloem.nl.

Veiliger voor fietser/
wandelaar

Jan ziet positieve en negatieve kanten in dit voorstel: “Er wordt al heel
lang gesproken over de vernieuwing
van de Sloterbrug. Het is goed dat
er nu eindelijk een plan op tafel ligt.
Het goede nieuws is dat er vrij liggende fiets- en loopstroken gepland
staan.”

Zaterdag 15 september

• 13.00–17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 15.00 – 21.00 uur: Vensters IV, gratis ééndags-expo bij Nieuw en Meer:
kunst/muziek/lezing; zie nieuwenmeer.nl; Oude Haagseweg t.o. 51.

Woensdag 19 september

• 18.15 uur: De Boterbloem in EenVandaag (NPO1). Onder voorbehoud.
• 19.00 uur en om 20.15 uur: Twee identieke informatiebijeenkomsten over
plan/planning vervanging Sloterbrug, Syriana, Akersluis 8. Aanmelden
(vermeld voorkeurstijd) via: info@sloterbrug.nl. (Zie hiernaast!)

Veel meer (vracht)auto’s

“Echter”, vervolgt de voorzitter van

Akertje
Boterbloem (nog) niet
ontruimd

De ontruiming van de percelen
van boerderij De Boterbloem
op Oud Osdorp is uitgesteld tot
na 3 oktober. Dan spreekt de
gemeenteraad hierover. Gaan de
Lutkemeerpolder en De Boterbloem u aan het hart? Hou dan
woensdag 3 oktober vanaf 13.30
uur alvast vrij in uw agenda.
Het wordt dan erop of eronder
en die dag is álle steun in de
Stopera méér dan welkom!
Wordt vervolgd.

de werkgroep, “oorspronkelijk ging
de vernieuwing van de brug vooral
over het veiliger maken van het
fiets- en voetgangersverkeer en de
bevordering van bestemmingsverkeer
tussen Sloten en Badhoevedorp. Er
ligt nu een voorstel voor een brug
die gebouwd is om grotere verkeersstromen te verwerken. Het ontwerp
dat nu voorligt, biedt volop ruimte
aan tweerichtingsverkeer voor auto’s
en vrachtwagens. Als dit werkelijk zo
uitgevoerd gaat worden, kan het verkeer hier straks beter doorstromen.
Het logische gevolg daarvan is dan
dat de verkeersdruk zal toenemen.
Een flinke verkeers-aantrekkende
werking dus. Vraag is of Sloten en
Badhoevedorp dát willen! Volgens

mij zitten we aan beide kanten van
de brug niet op te wachten op grote
stromen (te) snel rijdend sluipverkeer.
Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, die in de huidige situatie
geen zin hebben in de wachttijd en
chaos bij de Sloterbrug, rijden nu nog
om via de T106 (verlengde Ookmeerweg) of via de Henk Sneevlietweg en
Johan Huizingalaan/Oude Haagseweg naar de A4, A9 en Schiphol. Het
is de vraag of ze dat straks ook nog
doen als hier een luxe brede brug
ligt… Dit is zeker een zorgpunt waar
we kritisch naar moeten kijken.”
Kortom, komt allen naar de informatiebijeenkomst op 19 september.
Tijden en aanmeldprocedure: zie
hiernaast in de Agenda.

Akertjes
Afstappen graag!

Fase 2 van het Groot Onderhoud van
de Sloterweg vordert nu gestaag.
Langs de huizen liggen smalle loopstroken met platen. Helaas zijn er
– ondanks herhaalde oproepen – nog
steeds veel fietsers, scooterrijders
en wielrenners, die niet afstappen.
Gevolg: de bewoners horen van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat gebonk bij iedere passant. Houd toch
rekening met anderen en stap af! Of:
als je niets te zoeken hebt op Sloten,
rij gewoon om het dorp heen. Dat is
nauwelijks om en sneller.

Rotonde sneller klaar

Een maand eerder dan verwacht
(het kán!) was de hele Sloterwegrotonde (inclusief de poot naar
Sloten) al klaar. Dit is gelukt
doordat de aannemer verschillende werkzaamheden slim
gecombineerd heeft, hard heeft
doorgewerkt en er geen tegenvallers waren. Totdat de fietspaden
eind september klaar zijn, kunnen
fietsers er langs rijden. Ook bus
195 rijdt al weer een week door
Sloten.

