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dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl

Woensdag 19 september
•	 19.00	en	20.15	uur:	Twee	identieke	informatiebijeenkomsten	over	plan/

planning	vervanging	Sloterbrug,	Syriana,	Akersluis	8.	
Zaterdag 22 september
•	 10.00	–	14.00	uur:	Help	mee	op	Natuurpark	Vrije	Geer.	Gras	afvoeren,	

zagen	en	de	bijen-/vlinderril	aanvullen,	zodat	deze	bescherming	biedt	
tijdens	de	wintermaanden.	Er	is	koffie/thee/koek;	zelf	brood	meenemen.	
Aanmelden	niet	nodig.	Info:	Henk	Damen,	06	532	35	113.

•	 13.00–17.00	uur:	Winkeltje/informatiepunt	Politiebureautje	Sloten	is	open.
Zondag 23 september
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje	voor	alle	prikkers.	Verzamelen	in	de	speeltuin.	
•	 11.00	uur:	Natuurwandeling	over	Natuurpark	Vrije	Geer:	Hoe	herstelt	de	

natuur	zich	na	de	droge	zomer?	Met	IVN-gidsen	Ineke	Deckers	en	Juutje	
Joosten.	Aanmelden	niet	nodig;	vrijwillige	bijdrage	na	afloop.	Verzamelen	
bij	ingang	park	aan	de	kant	van	het	dorp	(Vrije	Geerweg/dorp	Sloten).

•	 13.00–17.00	uur:	Winkeltje/informatiepunt	Politiebureautje	Sloten	is	open.
•	 12.00	–	16.00	uur:	Galerie	Eigen	Hof	open:	‘Papierkunst’	van	Hannah	Oud-

Biemold	in	Galerie	Eigen	Hof.	Sloterweg	1173.
Maandag 24 september
•	 20.00	uur:	Dorpsraadvergadering	in	het	Dorpshuis.	Wilt	u	iets	aan	de	orde	

stellen?	Mail	dan	naar	sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 25 september
•	 20.00	uur:	Klaverjassen	in	het	Parochiehuis	op	Sloten.	Deelname	kost	
	 €	2,50.	De	opbrengst	komt	ten	goede	aan	de	Pancratiuskerk.	Kom	gezellig	

meedoen!

AgenDA

gemeente komt langs
Op	donderdag	27	september	staat	de	
buurtbus	van	de	gemeente	van	10.00	
tot	12.00	uur	op	het	Sloterpleintje	
(bij	de	haringstal).	Buurtmakelaar	
Mustapha	el	Houari	en	collega’s	
staan	klaar	met	een	luisterend	oor.	

Ontwikkelplannen Sloten
Op	maandag	1	oktober	organiseert	
de	gemeente	van	16.00	tot	22.00	uur	
een	informatieve	inloopbijeenkomst	
in	de	Tuinzaal	van	de	Molen	van	
Sloten.	Diverse	ontwikkelaars	zul-

len	dan	hun	bouw-	en	ontwikkel-
plannen	(soms	nog	in	schetsvorm)	
voor	verschillende	projecten	op	het	
dorp	Sloten	presenteren.	Het	betreft	
projecten	waar	de	gemeente	van	op	
de	hoogte	is,	maar	waar	nog	geen	
goedkeuring	aan	is	gegeven.	De	
gemeente	vindt	het	belangrijk	om	
hierover	met	het	dorp	in	overleg	te	
gaan,	de	mening	van	de	Slotenaren	
te	peilen	en	te	horen	welke	wensen	
er	leven.	De	voorliggende	concept-
plannen	passen	(deels)	niet	in	het	
bestaande	bestemmingsplan.	Als	de	

plannen	worden	ingediend,	gaan	
stedenbouwkundigen	er	nog	zeer	
zorgvuldig	naar	kijken.	Meer	infor-
matie	volgt	later	huis-aan-huis.

Vrijwilligersdag
De	Dorpsraad	organiseert	zijn	jaar-
lijkse	vrijwilligersdag	op	zaterdag	
6	oktober	van	15.00	tot	16.30/17.00	
uur	bij	brouwerij	De	7	Deugden	
(rondleiding,	proeverij	met	borrel-
hapjes	en	gezellig	bijpraten).	Graag	
voor	24	september	opgeven	via	
sjaasma@jaasmadewinter.nl.

AkertjeS

De werkgroep Sloten heeft sa-
men met (omwonende) Slote-
naren een alternatief bouwplan 
voor deze unieke locatie midden 
in het Beschermd Dorpsgezicht 
gemaakt. Waar gaat het om?

Aan	weerszijden	van	de	kavel	komt	
een	rij	arbeiderswoningen	–	naar	
model	van	de	steegwoningen	ernaast	
–	met	daartussen	een	steeg	waaraan	
tuintjes	en	voordeuren	liggen.	Door	
de	steeg	in	het	midden	blijft	het	zicht	
open	naar	het	achterland.	(Kijk	op	

dorpsraadslotenoudosdorp.nl voor	
het	hele	verhaal.)	Waarschijnlijk	
kunnen	er	zo	meer	en	goedkopere	
woningen	(met	anti-speculatiebeding	
en	verplichting	er	zelf	te	wonen/
verbod	op	verhuur)	worden	gebouwd	
dan	eerder	het	geval	was.	Het	zou	
ook	mooi	zijn	wanneer	er	voor	Slo-
tense	kinderen	een	voorrangsrege-
ling	komt	om	(een	aantal	van)	deze	
woningen	te	kunnen	kopen.	
Het	plan	van	Lebo	is	nog	niet	uitge-
werkt	en	moet	ook	nog	worden	inge-
diend	bij	de	gemeente.	Het	dorp	hoopt	

aan	tafel	te	komen	om	samen	met	
Lebo	dit	alternatieve	plan	uit	te	wer-
ken.	Stedenbouwkundigen	verwachten	
dat	dit	nieuwe	plan	het	Beschermd	
Dorpsgezicht	zal	versterken.	Eerst	
uitvoerig	overleg	tussen	Lebo	en	dorp	
en	dan	pas	de	bouwaanvraag	bij	de	ge-
meente	indienen,	waarbij	de	gemeente	
van	tevoren	aangeeft	het	plan	pas	te	
behandelen	na	overeenstemming.	Deze	
werkwijze	werkte	bij	de	planvorming	
voor	het	shortstayhotel	aan	de	Ditlaar	
ook	goed.	Geen	enkele	Slotenaar	heeft	
daarover	nog	bezwaar	gemaakt.	

Alternatief bouwplan locatie garage kuykhoven

Op	22	september	is	het	burendag	en	
daarom	heeft	het	Over	de	Randteam	
het	initiatief	genomen	om	op	Oud	
Osdorp	van	15.00	tot	17.00	uur	een	
gezellige	buurtborrel	te	organise-
ren.	Het	is	goed	om	elkaar	(weer)	
te	ontmoeten	en	daarnaast	kan	
iedereen	zien	welke	plannen	er	zijn	
om	op	het	Over	de	Randterrein	op	de	

hoek	Osdorperweg/Gerard	van	den	
Berghweg	een	leuke	spelplek	in	te	
richten.	Het	Over	de	Randteam	heeft	
hiervoor	nog	een	bedrag	beschikbaar,	
de	gemeente	gaat	waarschijnlijk	
subsidie	verlenen	en	hopelijk	doen	
ook	bewoners	en	ondernemers	een	
bijdrage.	

Buurtborrel Oud Osdorp

Het Actieweekend vóór behoud van 
de Lutkemeerpolder en boerderij 
De Boterbloem op Oud Osdorp 
(en tégen bedrijventerreinen) trok 
veel publiek! Op zaterdag kwamen 
300 bezoekers luisteren naar tien 
interessante lezingen, namen deel 
aan workshops of maakten zelf een 
hooivork. Op zondag was er eerst 
een prachtig optreden van De Kift. 
Daarna trokken 600 actievoerders 
richting Schiphol om te zaaien voor 
de Toekomst: Een kleine daad van 
verzet; want wie zaait, zal oogsten! 
Wie het item van EénVandaag gemist 
heeft, ziet het alsnog door te googe-
len op “eenvandaag+lutkemeer” en 
het AT5-item over het Actieweekend 
op “AT5+lutkemeer”. 

600 Zaaiers voor groene Lutkemeer


