Sloterweg is te druk en gevaarlijk!
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Hoe fiets je dan veilig naar sportpark Sloten?
Nu de grote hockeyvereniging
Xenios gedeeltelijk is verhuisd
naar sportpark Sloten aan de
Sloterweg, staat de fietsveiligheid op deze landelijke weg
plotseling weer op de gemeentelijke agenda. De verkeersdrukte
op de oude Sloterweg neemt
schrikbarend toe en de veiligheid voor (jeugdige) fietsers
neemt evenredig af.
De gemeente zou met een actieplan
moeten komen om de algehele (fiets)
veiligheid voor íedereen op de Sloterweg te verbeteren. De Sloterweg
valt immers onder het gemeentelijke
Hoofdnet Fiets. Niet dus! Het lijkt
erop dat men kiest voor lapmiddelen… Worden bewoners tegen elkaar
uitgespeeld?

Via Sloterweg?

Kiest de gemeente liever voor een
nieuw (duur!) fietspad net buiten de
dorpskern? Deze ‘achteringang van
het sportpark’ wordt dan permanent
opengesteld. Een slecht plan, dat

Vleermuis in
de Sloterkerk
Het was al bekend dat er vleermuizen
in de Sloterkerktoren wonen, maar
het is niet de bedoeling dat ze vanuit
de toren de kerk kunnen bereiken. Op
een zondagochtend vorig jaar werden
de kerkganger tijdens de dienst verrast door een rondfladderende vleermuis. Het beestje met een spangrootte
van ongeveer 15 cm vloog rondjes en
raakte hierbij ook de muren. Dat ging
een tijdje goed, maar toen knalde de
vleermuis hard tegen de muur en viel
bewusteloos op een kerkbank. Een
alerte kerkganger plaatste een emmer
over het beestje en belde de Dierenambulance, die zich vervolgens over
hem ontfermde. Het gat tussen de
toren en de kerk is gedicht.
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AGENDA
Zondag 24 februari
De smalle toegang naar het sportpark bij de Sloterweg.
veel weerstand oproept: “Dan krijgen
we nóg meer asociale wielrenners
door het dorp en over het krappe
zijstraatje naar de achteringang. De
zomeropenstelling daar leidt nu al
tot valpartijen, (parkeer)overlast en
ruzies op straat. Wie vanaf het sportpark terug naar de dorpskern rijdt,
moet dan linksaf de drukke Sloterweg oprijden; vlak bij de Ditlaar:
onoverzichtelijk en gevaarlijk.”

Via Ringvaartdijk?

Ontsluiting van Xenios via de Ringvaartdijk, roept ook heftig verzet op.
Het bestuur van het Woonschepenoverleg (WOOS): “Het fietspad over
de dijk is prima, maar een directe
ontsluiting naar het sportpark niet!

Dit wordt dan al snel de officieuze
Xenios-ingang waar jeugd ook met
de auto gebracht en gehaald wordt
en waar ouders zo dicht mogelijk bij
die ingang gaan parkeren. Gevolg:
gevaarlijke situaties en geruzie op de
smalle dijk. Parkeren in de Groene
AS. Wij hebben helaas al veel ervaring met Xenios-ouders op de dijk… ”

Inloopbijeenkomst

Op 27 februari houdt de gemeente
een inloopbijeenkomst over het
wielercircuit op het sportpark en
over de fietstoegang-opties. Tijden en
locatie: Zie hiernaast in de Agenda.
Portefeuillehouder Erik Bobeldijk is
aanwezig en verneemt graag ieders
mening.

Tips over afval scheiden
Steeds meer mensen leveren
hun oud papier, glas, plastic en
textiel (bij de Carwash op Sloten) apart in. Dat is goed nieuws
voor het milieu.
Als wij alles zorgvuldig scheiden,
kunnen al deze afvalstromen tegenwoordig namelijk prima worden
hergebruikt. Maar af en toe kan dit
proces voor ons als gewone burgers best nog lastig zijn. Wist u dat

drank- en zuivelpakken in de plastic
afval-container mogen? Kapot én
heel textiel: in een gesloten zak in de
kledingbak (bij Zwerfkatten op de
hoek Slimmeweg/Vrije Geer, Pancratiuskerk of gemeentebak).

Wat moet waar?

Als principe geldt: als je twijfelt
waar afval bij hoort: doe het dan bij
het restafval. Kassabonnen mogen
niet bij papier, maar moeten bij het

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 11.00 – 13.00 uur: Winterwandeling (vogelkijk-excursie) langs Nieuwe Meer
met Nico Jansen. Gebouw ‘De Waterkant’, De Oeverlanden, Anton Schleperspad. Deelname € 2,50/kinderen gratis. Aanmelden niet nodig.

Maandag 25 februari

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

Dinsdag 26 februari

• 20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname: € 2,50.
De opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!

Woensdag 27 februari

• 16.00 – 18.00 uur: Inloop/informatiemiddag: Uitleg over voorkeursontwerp
wielercircuit Sportpark Sloten en mogelijke nieuwe fietstoegangen tot het
sportpark. (Zie hiernaast.) Tuinzaal, Molen van Sloten, Akersluis 10.

Dagelijks

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

Nieuw hek voor Vrije Geer
De gemeente heeft een prachtig
nieuw hek aan de oostkant van het
Slotense natuurpark geplaatst. Vrijwilliger van de eco-beheergroep (en
al sinds 1994 betrokken als lid van
het succesvolle referendumcomité!)
Jaap Tolk heeft het hek een extra beschermend (duurzaam verantwoord)
laagje gegeven, zodat het er weer
járen tegen kan! Het zou leuk zijn
wanneer er ook nog een mooi houten
bordje met de naam van het natuur-

park in gebrande letters op het hek
zou komen… Wie o wie is handig en
kan ons helpen? Heel graag uw reactie naar: dorpsloten@gmail.com.

restafval. Ook bij het restafval moeten: milieu-plastic (dat zo knispert),
plastic met folie, piepschuim, foam-

verpakking (bijv. vleesschaaltje),
hard plastic (speelgoed, CD-hoesje)
en plastic waar chemisch afval inzat.

