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Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
• 14.30 uur: Wandel met powerwalktrainer Merel Groeneveld door Nieuw 

Sloten. Deelname: € 10,- (waarvan € 5,- voor het groot onderhoud van de 
molen). Ieder krijgt een bon voor gratis proefwandeling, info 06 22 555 640 
of merel@opdegezondetoer.nl. 

Zondag 17 maart
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 11.00 – 12.30 uur: IVN-rondleiding over Natuurpark Vrije Geer. Ontdek 

samen met Juultje Joosten hoe de natuur al (heel vroeg) tot leven komt. 
Verzamelen aan de Vrije Geer(weg), bij de zuidingang tussen Ditlaar en 
Osdorperweg. Aanmelden niet nodig. Vrijwillige bijdrage. Meer info: natuu-
rexcursie@hotmail.com.

• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Blazersensemble Septentriones 
speelt werk van Dvorák en Brahms. Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Na 
afloop gezellig napraten met koffie/thee. Osdorperweg 28, Sloten.

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

AGENDA

 “Het duurt wel lang, maar het 
wordt wel mooi”, is vaak gehoord 
commentaar onder de Slotena-
ren en dorpsbezoekers. 

Fase 5, Sloterweg tot nummer 1263, 
is bijna afgerond. Alle inmiddels be-
kende werkzaamheden zijn verricht. 
Er wordt nu gestraat met de nieuwe 
rode gebakken klinkers. In de derde 
week van maart wordt dit afgerond.
 
Osdorperweg ook open 
Tijdens het Groot Onderhoud wor-
den – ook onder de grond – zoveel 
mogelijk werkzaamheden meege-
nomen. Zo worden er ook midden-
spanningskabels van 10 kilowattvolt 
(KV) gelegd. De gemeente anticipeert 
zo op de energietransitie. Want, als 
Sloten (ooit) aardgasvrij wordt, zal 
ook hier het elektragebruik sterk 
stijgen. Dan is het netwerk alvast 
verzwaard met een hogere capaciteit. 
Die 10 KV-kabels moeten worden 
aangesloten op het transformator-
huisje op de Osdorperweg (tegenover 
nummer 12). 
Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat Liander die middenspannings-
kabels onder het Dorpsplein zou 
leggen. Nu blijkt echter dat dat niet 

kan, omdat hier al veel andere kabels 
en leidingen liggen en omdat hier 
bomen staan. Vandaar dat er gekozen 
is voor de route onder de Osdorper-
weg. Dit betekent dat voor Fase 6 het 
volgende gebied wordt opengebro-
ken: Sloterweg 1263 tot aan de Lies 
Bakhuyzenlaan en Osdorperweg 1 
tot en met 12. Op dit gedeelte van 
de Osdorperweg zullen de wonin-
gen ook op nieuwe elektraleidingen 
worden aangesloten en worden met-
een ook de lege mantelbuizen t.b.v. 
glasvezel gelegd. Op de Osdorperweg 

zullen de huidige stenen exact vol-
gens het oude profiel worden terug-
gelegd. De rest van de Osdorperweg 
wordt niet opengebroken.  

Verkeersituatie 
Om het dorp zo toegankelijk moge-
lijk te houden, zal tijdelijk een tegen-
gestelde rijrichting in de Akerpol-
derstraat en Nieuwe Akerweg (vanaf 
de Sloterweg) gelden. De gemeente 
gaat (samen met de werkgroep 
Sloten) bestuderen hoe dit zo veilig 
mogelijk kan gebeuren. De gemeente 
zal een duidelijke omleidingsroute 
rond de dorpskern aanbrengen. 
Ouders van De Driesprongschool en 
andere bezoekers van het dorp wor-
den nog steeds dringend verzocht bij 
het parkeerterrein naast Eigen Hof 
te parkeren.  

27 april: Koningsdag 
De Oranjevereniging heeft met de 
projectleiding afspraken gemaakt. 
Langs het werk op de Sloterweg 
wordt een goed looppad gemaakt. 
Ook het ringsteken gaat gewoon 
door. De paarden keren en wachten 
dit jaar alleen niet op de Osdorper-
weg, maar op de Lies Bakhuyzen-
laan.  

Groot onderhoud Sloterweg: op naar Fase 6

Volgende week woensdag mogen 
we twee keer stemmen: voor de 
Provinciale Staten en het Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht. 

Alle bekende partijen doen mee. Bij 
de Waterschapsverkiezing is er wél 
een speciale partij: Water Natuurlijk. 
Dit is een groene onafhankelijke wa-
terschapspartij, die o.a. door Groen-
Links en D66 gesteund wordt. Beide 
partijen doen voor het Waterschap 
daarom niet met een eígen lijst mee. 
D66 en GL doen beide wél mee bij 
de Provincie. Daar zijn de stemmen 
immers ook voor de Eerste Kamer 
van belang. 

Provincie gaat over
Veel onderwerpen, bijvoorbeeld: 
de uitbreiding van Schiphol; een 
provinciaal fonds om burgers te 
helpen bij de verduurzaming van 
hun woningen; toename/afname van 
woningbouw in het groen; of boeren 
milieu/klimaatvriendelijker moeten 
gaan werken; of er meer bedrij-
venterreinen moeten komen en of 
weilanden vol zonnepanelen mogen 
worden gezet. 

Waterschap gaat over
Duurzaamheid, waterkwaliteit en 
milieu. Moet er bijvoorbeeld worden 
geïnvesteerd in het regenbestendig 

maken van wijken? Liever een laag 
waterpeil voor grazende koeien of 
hoger zodat het veen geen CO2 uit-
stoot? Hoe kan regenwater het beste 
worden vastgehouden om tekorten in 
een droge zomer te voorkomen? Mo-
gen landbouw en industrie goedkope 
chemische bestrijdingsmiddelen ge-
bruiken waardoor de waterkwaliteit 
afneemt en bijen doodgaan?

Stemwijzer en stemhulp
Allemaal belangrijke vraagstuk-
ken… Vul op internet de stemwijzer 
voor de provincie Noord-Holland 
en de stemhulp voor Waterschap 
AGV in. Dan ziet u meteen wat er 

Verkiezingen op 20 maart: Doe mee!

verder speelt en met welke partij u 
het (het meeste) eens bent.  Wat uw 
mening ook is, breng uw stem uit! 
Slotenaren zijn welkom in de Molen 
van Sloten en Oud Osdorpers in 
Zorgcentrum Leo Polak.

Het Waterschap AGV is o.a. 
verantwoordelijk voor het 
grondwaterbeheer op Oud Osdorp. 
Dat is maatwerk: In de polders 
gelden verschillende waterpeilen! 
(Foto: Erik Swierstra)


