Bouwen naast het oude kerkhof op Oud Osdorp?
Op woensdag 21 november organiseert de Parochie van de RK
kerk in Halfweg om 19.30 uur
een informatiebijeenkomst in de
stal van de familie Worm (achter
Osdorperweg 571). Het gaat over
hun plannen voor het stuk grond
naast de oude begraafplaats,
tegenover het tankstation op
Osdorperweg 547, waarvan de
parochie eigenaar is.
Dorpsraadlid Ray Kentie: “Vroeger
stond hier de RK kerk St. Pancratius,
die aan het begin van de 20e eeuw is
afgebroken en toen verhuisd is naar
Sloten. Jarenlang waren er naast het
kerkhof nutstuintjes. Enkele jaren
geleden werd de kerk echter aangeschreven door de overheid en moesten
zij het hele terrein laten saneren. De
asbestsanering hier heeft destijds letterlijk veel voeten in de aarde gehad
en veel geld gekost. Sindsdien ligt het
stuk grond min of meer braak en er
zijn geen grondopbrengsten voor de

kerk. Inmiddels heeft de gemeente
het stuk kerkhof aangewezen als
monument. Dat is mooi, want deze
begraafplaats is van groot belang in
de geschiedenis van het oude dorp.”

Behoud van zichtlijnen

Voor de rest (ongeveer een derde) van
de grond naast de begraafplaats heeft
de kerk in overleg met de gemeente
een plan opgevat om hier twee blokken woningen rond een erf te bouwen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel
voor een wijziging van het bestemmingsplan. Het overige deel van het
terrein zou dan vrij blijven.
Ray: “De Dorpsraad stelt zich voorlopig op het standpunt dat het op
zich wel voorstelbaar is dat hier een
bouwproject van bescheiden omvang
mogelijk zou moeten zijn. Maar, we
zullen pas na de voorlichtingsavond
een definitief standpunt formuleren.
Dan hopen we in detail te horen wat
precies de bedoeling is. Uiteraard
laat de Dorpsraad zijn standpunt ook
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afhangen van de reacties van de Oud
Osdorpers. Belangrijke beoordelingsaspecten zullen zijn dat het onderhoud van en de publieke toegang
naar de begraafplaats behouden
blijven. Bovendien is het voor de
Dorpsraad van belang dat het zicht
op de begraafplaats en het doorzicht
naar het achterland op deze locatie in
de toekomst gewaarborgd blijven.”
Alle Oud Osdorpers zijn van harte
welkom! Kom luisteren naar de
plannen en laat weten wat u hiervan
vindt.

Akertjes
De Boterbloem
overleeft alleen met tenminste
zes hectare

Op woensdag 21 november zal de
Commissie RO van de gemeenteraad
over de toekomst van boerderij De
Boterbloem op Oud Osdorp gaan
praten. Wilt u helpen? Kom dan om
13.30 uur naar de Stopera en steun
deze bijzondere biologische boerderij
vanaf de publieke tribune.
Overigens, de wethouder heeft inmiddels erkend dat het van groot belang
is dat De Boterbloem blijft bestaan!
Dat is goed nieuws! Maar, ze denkt
ten onrechte dat De Boterbloem bedrijfsmatig kan overleven met slechts
twee hectare akkerbouwgrond. Zelf
doet de wethouder net alsof ze drie
hectare aanbiedt, maar dan rekent
ze de toch al niet bedreigde monumentale boomgaard mee. Ieder
weldenkend mens snapt dat je dáár
natuurlijk geen aardappels kunt ver-
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bouwen… Kortom, een geniepig en
slecht onderbouwd aanbod (dat niet
getuigt van enige landbouwkennis)
van de wethouder. Maar, deze erkenning is een begin… Voor een rendabele exploitatie is tenminste zes hectare
akkerbouwgrond nodig. Dán pas kan
De Boterbloem ook de zo belangrijke
zorg- en horecafuncties garanderen. Deze functies liften namelijk
mee op de goeddraaiende boerderij.
Daarnaast zorgt De Boterbloem voor
behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie.
Het Actiecomité gaat dit de 21e aan
de gemeenteraadsleden en de wethouder uitleggen. Kom hen steunen!

Verkiezingen
Haarlemmermeer

Doordat het grondgebied van de
Haarlemmermeer is veranderd, zijn
hier op 21 november gemeenteraadsverkiezingen. Normaal gesproken

gaan de verkiezingen ‘over de brug’
aan ons in Amsterdam voorbij, maar
deze keer niet. In de afgelopen raadsperiode heeft Badhoevedorper Hans
Spijker (lijsttrekker van EEN Haarlemmermeer) namelijk véél goeds gedaan voor zowel de Slotenaren als de
Badhoevedorpers. Naast een prima
programma over o.a. duurzaamheid
en Schiphol (geen uitbreiding!) is
Hans via de Haarlemmermeerse gemeenteraad lid van de Vervoersregio
Amsterdam. Om die plek dicht bij het
vuur te behouden, moet hij natuurlijk
wel herkozen worden. Want dan kan
hij zich actief bezig blijven houden
met de instandhouding van de beste
OV-verbindingen tussen Amsterdam,
Sloten, Badhoevedorp en Schiphol.
Help EEN Haarlemmermeer dus aan
een zetel. Dat is in ons aller belang.
Vandaar dit duidelijke stemadvies
gericht aan alle inwoners van de
Haarlemmermeer…

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 18 november

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.

Woensdag 21 november

• 19.30 uur: Info over oude begraafplaats Oud Osdorp, zie hiernaast.

Zaterdag 24 november

• 16.00 uur: Sinterklaasintocht Sloten. Verzamelen bij de Speeltuin.

Dagelijks

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

Natuurwerkdag Vrije Geer

Op 3 november is op het Slotense natuurpark geknot, gezaagd en gesnoeid.
De takken werden gestapeld op rillen, waarin dieren beschut kunnen
overwinteren en in hete zomers relatieve koelte vinden. (Foto: Dorine Duyster)

