Veilige, verzorgde en gezellige plek voor Oud-Osdorp
Veel bewoners, hebben de ‘Enquête upgrade Over de Rand’
(online) ingevuld. Alle deelnemers vinden het belangrijk dat
het terrein op de hoek Osdorperweg/Joris van den Berghweg
weer goed onderhouden wordt.
Het moet een mooi, verzorgd en
gezellig plekje in de Tuinen van West
worden met mooie beplanting en
leuke zitjes. Een derde van de ondervraagden heeft zelf geen (kleine)
kinderen, maar toch vindt 96% van
hen het zinvol dat hier een veilige
en verzorgde speelplek komt. Veel
mensen hebben behoefte aan meer
contact en een ontmoetingsplek op
het dorp. Men wil geen grootschalige
evenementen, maar wél knusse spelletjesmiddagen, buurtborrels, bingo,
barbecue, zomeravond voor ouderen,
kofferbak-markt en ook sport, spel
en educatie.

Sociale cohesie

Interessant: 21% van de respondenten geeft aan niet aan activiteiten in
groepsverband te willen deelnemen,
maar 79% van hen geeft aan daar
juist wél behoefte aan te hebben...
24% wil graag koffie drinken. Ook
jeu de boules, wandelen en fietsen
scoren hoog. Velen bieden aan te willen helpen. Taken die genoemd worden: openen en sluiten van het speelterrein, organisatie van evenementen
en ondersteuning bij onderhoud/
schoon houden van het terrein. Tot
vorig jaar heeft het Over de Randteam jarenlang het landje gemaaid,
maar we hopen dat de gemeente dit
onderhoud nu op wil pakken.
Rutte Transport heeft al een mooie
donatie toegezegd voor een veilige
speelplek. Ook willen zij dat iedereen veilig kan deelnemen aan het
verkeer en opperen een dodehoektraining voor de jeugd.
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Agenda
De gelukkige winnaars van de
appeltaart: Attie Grifhorst en André
Tovar
Al met al een zeer zinvolle enquête.
Iedereen bedankt voor de medewerking. Wordt vervolgd!
Petra en Hetty Worm

Antieke weegschaal van Verbeek in Kuiperijmuseum
Sinds 1919 tot eind 1969 was de firma
Verbeek (huishoudelijke artikelen)
op Sloten een begrip in de wijde omgeving. De voormalige smederij met
woonhuis werd in de jaren tachtig
afgebroken. Op die plek werden toen
acht grote witte huizen (Sloterweg
1225-1227) gebouwd. Jo Verbeek, tot
aan het eind van zijn leven actief
vrijwilliger bij de Molen van Sloten

40e jaargang
nummer 1978

en het Kuiperijmuseum, heeft zelf nog
met potten, pannen, emmers en kolenkitten op de verkoop-bakfiets door
het landelijk gebied gereden. Na het
overlijden van Jo (op 99-jarige leeftijd) heeft zijn zoon Chris de antieke
weegschaal (inclusief gewichten) uit
de winkel aan het Kuiperijmuseum
geschonken. De weegschaal staat al
een tijdje te pronken in dit unieke

museum en brengt de herinnering aan
Sloten als levendig winkeldorp weer
een beetje tot leven.

Zaterdag 20 oktober

• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Zondag 21 oktober

• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Strijkersensemble van tien (!) leden
van het Koninklijk Concertgebouworkest en klavecimbelspeler David
Schlaffke spelen: o.a. Bach en Telemann. Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-).
Na afloop gezellig napraten met koffie/thee. Osdorperweg 28, Sloten.

Maandag 22 oktober

• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Vrijdag 26 oktober

• 19.00 uur: Halloween-optocht vanaf de Speeltuin Sloten (waar ’s middags
al lampionnen gemaakt zijn). Kom verkleed! Slotenaren, versieren jullie je
huis met lichtjes/iets engs? Er wordt niet aangebeld voor snoep. Na afloop
Dracula-disco in de Speeltuin (onder begeleiding van een volwassene!)

Draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten
Begin oktober hebben diverse
projectontwikkelaars hun plannen voor Sloten uit de doeken
gedaan. Om u als werkgroep
Sloten bij de gemeente te kunnen vertegenwoordigen, willen
we graag weten hoe u als buurtbewoner over een aantal zaken
denkt.
Vandaar dat wij bij de Westerpost
van vandaag een A4-tje voegen
met drie vragen. Het gaat om een
draagvlakmeting (op anonieme
basis) o.a. over de komst van een
hotel en nieuwe shortstay-appartementen op de locaties van Syriana
en De Halve Maen. Ook zijn we benieuwd om van u te horen aan wat

voor soort woningen (dus: in welke
prijsklasse) er volgens u behoefte is
op het dorp.

kern en de eerste kring (in de buurt
van de projecten) daar omheen
krijgen daarom een invulformulier.

Niet heel Sloten

Doe mee!

Hoewel we weten dat álle Slotenaren zich sterk betrokken voelen
bij wat er in de dorpskern gebeurt,
hebben we ervoor gekozen om het
onderzoek niet in heel Sloten uit te
voeren. Deskundigen hebben ons
namelijk uitgelegd dat de resultaten van deze draagvlak-meting
meer kracht krijgen, wanneer alleen
dorpsbewoners deelnemen, die
daadwerkelijk in hun dagelijkse
leven de gevolgen van de veranderingen zullen ondervinden. Alleen
de ruim 300 bewoners van de dorps-

Ook uw mening telt! Doe uw ingevulde formulier a.u.b. vóór maandag
22 oktober in de brievenbus van
Sloterweg 1224, naast het Politiebureautje. Het resultaat van deze
draagvlak-meting wordt uiteraard
hier in deze Rubriek besproken. Wij
hopen van harte dat veel bewoners
meedoen. Bij voorbaat dank voor uw
deelname en met vriendelijke groet
namens de Werkgroep Sloten,
Jan Brockhoff,
voorzitter Werkgroep Sloten

