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Groeiende steun voor De Boterbloem
Vol energie en actiebereidheid
betrad het Actiecomité tot behoud van De Boterbloem op 21
november met tromgeroffel de
zaal waar de commissie RO later
over het behoud van De Boterbloem en de Lutkemeerpolder
zou spreken.
Tijdens de vergadering bleek dat de
wethouder (vooralsnog) vast blijft
houden aan de steun voor economie
en tegen groen en duurzaamheid.
Daarmee kiest zij de kant van de
speculanten. Waarschijnlijk doet zij
dit, omdat ze angstig is dat projectontwikkelaars een claim gaan
indienen als zij die bedrijventerreinen in de Lutkemeer niet krijgen.
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Agenda
Ze gaat niet in op het inmiddels
breed erkende gegeven dat er bij de
totstandkoming van deze deals met
de projectontwikkelaars sprake was
van corruptie. En dat dat dus consequenties zou moeten hebben.

In protestoptocht met hooivork naar
de Stopera! (Foto: Erik Swierstra)
Er is overigens veel leegstand op
aangrenzende bedrijventerreinen.
Verschillende raadsleden in de
gemeenteraad spraken zich nu al uit
voor behoud van De Boterbloem en
kozen de kant van duurzaamheid.
Alies Fernhout van De Boterbloem
vertelde nog hoe hoopvol ze gestemd
was toen het nieuwe stadsbestuur
aantrad met het motto Een nieuwe
lente, een nieuw geluid: “Helaas
blijkt dat nieuwe geluid tot nu toe te
bestaan uit het willen uitvoeren van
oude plannen… Wij blijven daarom
hoop houden!” De Boterbloem en het
Actiecomité beraden zich op verdere
stappen.

Overleden

Tenminste zes hectare

Op 19 november is Freek Raat, Slotens laatste veldwachter van 1950 tot
in de jaren zeventig, overleden. Freek
is 95 jaar geworden en is begraven
bij de Sloterkerk, bij zijn Stien.
Freek woonde aan de Zuiderakerweg en was in zijn lange leven actief
voor de dorpsgemeenschap. Hij
leverde ook een grote bijdrage aan
het behoud van de Oude Molen (nu:
Akermolen) aan de Ringvaart. Bij
de recente crowdfunding van het
Politiebureautje speelde hij weer een
belangrijke rol, waardoor het lukte
om het monumentje van de gemeente
te kopen en op te knappen. Toen
viel op hoe behendig hij zijn rode
canta tussen de paaltjes door op het
Dorpsplein kon manoeuvreren…
Gelukkig heeft Freek zijn herinneringen gedeeld en blijven die nu
behouden. Marja van der Veldt legde
zijn herinneringen vast in het  boekje
‘De veldwachter vertelt’, dat vanaf
april weer in het Politiebureautje te
koop is. Freek deed ook mee aan het
interviewproject van de werkgroep
Historie. U vindt zijn herinneringen
op geheugenvanwest.nl.

Draagvlakonderzoek Sloten

De wethouder blijft (vooralsnog) bij
haar standpunt dat ze De Boterbloem slechts twee hectare landbouwgrond gunt. De boomgaard, die
uiteraard niet geschikt is om aardappels te poten, was en is niet bedreigd.
Maar, met die twee hectare kan De
Boterbloem niet overleven. Eerder
werd al duidelijk dat De Boterbloem
tenminste zes van de huidige elf hectare nodig heeft om het bedrijf voort
te zetten. Daarover wil De Boterbloem in gesprek met de gemeente.

De Gemeenteraad en de wethouder
hebben de duidelijke mening van
de Slotenaren (89% tegen de komst
van een hotel; 94% tegen de komst
van meer shortstay en 91% tegen
het huidige bouwplan van Lebo op
de plek van garage Kuykhoven) in
hun vergadering besproken. Er was
veel waardering voor het onderzoek van de werkgroep Sloten. De
zorgen van de Slotenaren zijn luid
en duidelijk overgekomen. De wethouder heeft het DB van stadsdeel

Nieuw-West geïnstrueerd om de
mening van de Slotenaren serieus te
nemen en hier terdege rekening mee
te houden in het vervolgtraject. Gemeenteraadsleden zullen een vinger
aan de pols houden en indien nodig
zullen zij de wethouder vragen
om een of meer van bovenstaande
projecten te agenderen in hun commissie. Zij hopen echter dat dit niet
nodig is en dat het stadsdeelbestuur
alles in goede banen leidt. Wordt
vervolgd.

Zondag 2 december

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

Dagelijks

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

Tien ooievaars!

De drie Oud Osdorpse ‘jongen’ (Benjamin in het midden) op hun geboortenest
de Lutkemeerschool. (Foto: Peter Wesche)
Vorige week kwamen de Lutkemeerooievaars nog regelmatig naar hun
nest. Hoe lang nog? Ook als ze naar
het Zuiden trekken, is het nest
beschermd en is de kans dus groot
dat ze volgend jaar terugkomen.
Ondertussen worden er soms wel
tien ooievaars bij elkaar gespot.
Naast het Lutkemeergezin, gaat
het om twee jongen uit 2018, de ene
geboren op Natuurpark Vrije Geer

(5E851) en de andere in het Vondelpark (5E769). Ook een Vrije Geerder
uit 2017 (5E357) heeft zich aangesloten bij de groep. Maar, zo zeggen de
watchers: “Die ene Vrije Geerder is
wel smerig en dominant…” Dat laatste heeft hij niet van een vreemde:
Zijn vader verjaagt al jaren argeloze
woningzoekende ooievaars, die willen intrekken op een andere paal op
Natuurpark Vrije Geer…

