Handhaving 50 km op de Osdorperweg is nodig
Vorige week heeft de gemeente
verschillende 50 km-borden
langs de Osdorperweg geplaatst.
Ook is het getal ‘50’ op verschillende plaatsen op het asfalt
aangebracht. Maar ja, al die
aanduidingen zorgen er niet voor
dat het vele (te zware) sluipverkeer zich aan de snelheid gaat
houden….

De leden van de werkgroep Oud
Osdorp zijn dan ook – zacht gezegd –
niet enthousiast: “Het líjkt een goede
stap vooruit dat deze snelheidsborden
er staan, maar als er geen (onopvallende!) handhaving komt, weten we nu
al dat dit zinloos is. Geld over de balk
smijten… Vraag is waarom er overal
camera-handhavingssystemen komen
behalve op de Osdorperweg waar het
júist hard nodig is… Of, zoals op de

Haarlemmerweg, waar ze meteen al
met laserguns stonden te meten en
bekeuren. Nee, op Oud Osdorp kiest
de gemeente voor een dure nieuwe
wegindeling, die de cultuurhistorie
kapot maakt, en waar straks toch weer
te hard gereden wordt. Laten we dat
geld liever inzetten voor handhaving!
Deze eenvoudig te organiseren actie
zou de weg een stuk veiliger maken en
de kas van de overheid spekken.”

Hier overwinteren?
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Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
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Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Agenda

De Slotense Vrije Geer-ooievaars
zijn allang vertrokken… Maar
de drie ‘jonkies’, die bovenop de
Lutkemeerschool zijn geboren,
genieten nog altijd met hun ouders
van het fraaie landelijk Osdorp!
Ze zijn flink gegroeid. Alleen aan
de kleur van hun snavels (ouders:
fel oranje) kun je nog zien welke
vogels in 2018 zijn geboren. Ook
de Benjamin is nu sterk genoeg om
zijn eigen leven te starten. Jammer
genoeg was hij te klein voor een
ring en kunnen we hem in zijn
verdere leven niet volgen… Zijn
jaargenoten gelukkig wel. “Goede
reis en een mooi leven, jongens! En
wie weet… tot ziens…”

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).

Zaterdag 27 oktober

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

Zondag 28 oktober

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open
(laatste dag dit seizoen). Tot april op verzoek: beme@dds.nl/617 1418.

Dinsdag 30 oktober

• 20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname kost
€ 2,50. De opbrengst komt ten goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig
meedoen!

Woensdag 31 oktober

• 16.00 -19.00 uur: Informatiemarkt over (duurzame) herinrichting van het
speel/schoolplein van De Driesprong; Sloterweg 1192 op Sloten.

Akertje

Zaterdag 3 november

AED op Sloten?

De Dorpsraad vraagt zich af
of er op Sloten al een AED
(apparaat voor shock bij
hartstilstand) aanwezig is. Zo
niet, dan stelt de Dorpsraad
voor er een aan te schaffen.
Daarnaast vraagt de Dorpsraad
aan iedereen mee te denken
wat een goede plek voor dit
apparaat zou zijn. Bij voorkeur
op een centraal gelegen plek
waar je altijd (vaak) bij kunt.
Tot slot: de financiering: Wie
heeft daar ideeën over of wil een
steentje bijdragen? Alle reacties
zijn welkom via sjoerd-jaasma@
hotmail.nl.
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• 10.00 – 14.00 uur: Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer. Gezellig
samen aan de slag. Er is soep, koffie en thee. Deelname is gratis. Wel graag
aanmelden via natuurwerkdag.nl. Info: Henk Damen, 06 532 35 113.

Bij wind 1, 2 of 3, stook je nie(t)!
Fijnstof, een onderschatte sluipmoordenaar…
Het is de laatste tijd weer volop
in het nieuws: de slechte luchtkwaliteit in Amsterdam en de
veel te hoge concentratie Fijnstof. Vooral fijnstofdeeltjes, die
vrijkomen bij verbranding, zijn
gevaarlijk voor onze gezondheid.
Ze zijn zó klein dat onze neushaartjes ze niet tegenhouden. Daardoor
belandt het Fijnstof in onze longen.

Het is een veelal ‘onderschatte sluipmoordenaar’…

Burenoverlast

Ook in het dorp Sloten – met bebouwing dicht op elkaar – wordt
inmiddels weer volop ‘voor de
gezelligheid’ gestookt. Sommigen
zeggen dat zij ‘schoon stoken’, maar
dat bestaat jammer genoeg niet…
Hierbij worden de basisregels voor

‘het stoken in een woonbuurt’ helaas vaak genegeerd. Naast goede
stooktechnieken en het verbranden
van relatief minder vervuilend en
stinkend hout geldt bijvoorbeeld
ook als regel dat je bij weinig wind
(onder Windkracht 4) niet stookt.
Vanaf Windkracht 4 geef je de wind
de kans om de uitstoot te verdunnen,
waardoor de overlast in aangrenzende woningen (die op Sloten vaak
enkelsteens zijn en kieren hebben)
en op straat afneemt. Dit verandert
natuurlijk niets aan de vervuiling

van de atmosfeer.
Je hebt geen keuze over de lucht die
je inademt. Het is nu vreemd genoeg
nog zo dat bewoners met astma, die
‘gezegend’ zijn met stokende buren,
ook in hun eigen huis benauwd
vervuilde lucht moeten inademen…
Aan alle stokers (ook elders in
Nieuw-West) dan ook de oproep:
“Stook minder vaak en alleen bij
Windkracht 4 en harder. Kijk op de
website van Milieucentraal hoe je
overlast voor omwonenden zoveel
mogelijk kunt beperken”.

