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Donderdag 16 mei
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Vrijdag 17 mei
Vanaf 22:00 uur tot maandag 20 mei 5:00 uur: zuidkant A10 Zuid en afslag 
‘Sloten’ richting Amstelveen zijn dicht. Meer info: zuidas.nl. Klik op kaartje.
Zaterdag 18 mei
• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 19 mei
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•  11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Maandag 20 mei
•  20.00 – 22.00 uur: Netwerkbijeenkomst over hoe je zelf kunt bijdragen aan 

het behoud van de planeet. Tuinen van de Lutkemeer (bij Boerderij De Bo-
terbloem), Oud Osdorp. Meer info: www.demeent.eu.

Dinsdag 21 mei
•  14.00 – 16.00 uur: Gezellige bingo met mooie prijzen. Opbrengst is voor 

groot onderhoud van de Molen van Sloten. Akersluis 10. Meld aan via 020 
66 90 412 of eventementen@molenvansloten.nl.

AED tijdelijk elders
De Zwerfkattenopvang gaat ver-
bouwen en verhuist daarom voor 
een half jaar naar Hooffdorp. Het 
Slotense AED krijgt dus tijdelijk 
een andere plek. Via BuurtAlert 
hoort u waar. Meer info: Belin-
da Kreugel (06 466 57 166). Nu 
het Groot Onderhoud voorbij het 
Dorpsplein is, wordt de AED bij het 
Politiebureautje opgehangen.

Vesperkoor Sloterkerk
Kom tot rust door mooie muziek 
te zingen! De PKN-gemeente 

Osdorp/Sloten start een vesper-
koor, dat eens per drie maanden 
op een zaterdag in de Sloterkerk 
gaat optreden. Daarvoor wordt op 
donderdagavonden tussen 20.00 – 
22.00 uur vijf á zes keer gerepeteerd 
in de Sloterkerk of in Vink en Boer 
onder leiding van Nancy Latour, 
een enthousiaste dirigente en goede 
musicus. 
De eerste repetitie is op 23 mei van 
20.00 – 22.00 uur in Vink en Boer, 
achter de Sloterkerk. Zingt u mee? 
Meld u aan bij Joke Baars,  
jbaars57.jb@gmail.com.
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Donderdag 18 april
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Zaterdag 20 april
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom-

stam en bamboestok (als je hebt, zelf meenemen graag) hotel maken (voor 
thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen 
vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.

Zondag 21 april
• 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 is open.
• 11.00 - 15.00 uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over 

het behoud van boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer, einde 
Etnastraat, Oud Osdorp.

Zondag 28 april
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten, 

inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evene-
menten@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

AGENDA

Geen Mountainbikeroute
Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbike-
onderzoek’ met de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang naar uit dat 
er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging 
‘De Oeverlanden Blijven!’ was daar zeker niet blij mee. Nu blijkt dat 
ook de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur de komst 
van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien 
oordeelden de onderzoekers dat een dergelijke route “niet opportuun is 
en conflicterend is met overig recreatief gebruik in het verlengde van het 
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de 
route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé 
door Sportpark Sloten is van de baan.

AKERTJES

De werkgroep Sloten heeft overlegd met 
vertegenwoordigers van de gemeente over 
het langdurige (sinds mei 2018) werk in 
de Slotense dorpskern. 

Dit gebeurde naar aanleiding van 
klachten van bewoners over de lange 
duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en 
trillingsgevaar. 

Waarom zo langdurig?
De gemeente kiest ervoor om nu zoveel 
mogelijk werkzaamheden boven en 
onder de grond te combineren. Naast het 
herbestraten gaat het om het vernieuwen 
van gas en elektra. In de praktijk blijkt 
dat van tevoren niet altijd te voorzien is 

hoeveel (en welk) werk er onder de grond 
nodig is. Bij de nutsvoorzieningen betekent 
dit regelmatig dat er andere specialisten 
nodig zijn om het werk naar behoren uit 
te voeren. Deze medewerkers zijn niet á la 
minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan 
wachtpauzes en ligt het werk op straat 
steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat 
de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig 
niet meer open hoeft. Wij merkten dat de 
gemeente en de aannemer zeer betrokken 
zijn en hun best doen om alles zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.
Vanwege Koningsdag en ‘Sloten op z’n 
kop’  zullen de werkzaamheden tijdelijk 
onderbroken moeten worden om de 
Sloterweg begaanbaar te houden. 

Dat betekent dat de laatste fase van de 
herbestrating (deel van de Speeltuin tot 
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na 
de eerste week van september kan starten. 
De herinrichting zal in november worden 
afgerond. 

Omleidingsroute 
Nu het hart van de dorpskern aan 
de beurt is en ook de Osdorperweg 
tot aan de Sloterkerk open ligt, zijn 
tijdelijke verkeersmaatregelen en 
tijdelijke bewegwijzering hard nodig. 
Als werkgroep zijn wij van mening dat 
de huidige bebording is niet overal even 
duidelijk is. Dit leidt tot vervelende 
situaties. In het gesprek hebben we de 
gewenste verbeteringen in de bebording 
doorgenomen. De gemeente verwacht deze 
verbeteringen snel te kunnen uitvoeren. 

Trillingen
Veel oude Slotense woningen zijn 
gevoelig voor trillingen. De aannemer 
gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke 
machines en zijn medewerkers hebben 
instructies gekregen om zacht te rijden. 
Op enkele plekken zijn trillingmeters 
geplaatst om dit te monitoren. Tot dusver 
zijn geen te grote trillingen gemeten. 
Bij de werkzaamheden aan de smalle 
Osdorperweg wordt extra gelet op het 
vermijden van trillingen.  

Peter de graaf, werkgroep Sloten

Groot Onderhoud Sloterweg

Hebt u niets te zoeken in de Dorpskern van Sloten? Rijd dan om!

Beide kerken in de Slotense dorpskern 
vieren uiteraard het Paasfeest.

SLOTERKERK
Diensten in de Protestantse kerk: Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19:30 uur 
wordt een kringviering met heilig 
avondmaal gehouden. Op Paasmorgen 
zondag 21 april begint om 10:00 uur een 
feestelijke Paasviering met klassieke 
paasliederen en een moderne uitleg 
van het Paasverhaal. Na afloop gezellig 
napraten in Vink & Boer (achter de 
kerk) met koffie, thee, limonade en 
natuurlijk Paasbrood. In beide diensten 

gaat dominee Martijn van Leerdam 
voor. 

ST. PANCRATIUSKERK
Vieringen in de Katholieke kerk: Op 
donderdag 18 april om 19.00 uur: 
Witte Donderdag-eucharistie. Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur: 
Kruisverering. Op zaterdag 20 april om 
21.00 uur: Paaswake met eucharistie. 
Op Paasmorgen zondag 21 april 10.30 
uur: Hoogfeest van Pasen (Eucharistie), 
met medewerking van het Latijns Koor 
‘Vox Laudans’. Bij alle vieringen gaat 
Kapelaan Henk Versteeg voor. 

Pasen in de Slotense kerken

Er wordt weer gebroed op Natuur- 
park Vrije Geer en op de schoorsteen 
van de Lutkemeerschool! 
(Foto: Ruud Lutterhof)
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Er is té veel, té zwaar en té snel 
rijdend sluipverkeer op de lande-
lijke Osdorperweg op Oud Osdorp, 
terwijl hier alleen bestemmings-
verkeer met een maximale snelheid 
van 50 en 30 km per uur is toege-
staan. 

De gemeente Amsterdam (zie 
artikel hieronder) denkt dit op 

te lossen door een deel van de 
Osdorperweg anders in te richten. 
Veel bewoners van de OsDORPer-
weg denken daar anders over, zoals 
Hans de Waal (hdwaal@ziggo.nl) in 
zijn (ingekorte) ingezonden brief:

“Mijn conclusie is simpel. Stop met 
het hele plan van herinrichten. Het 
is niet nodig! Goed onderhoud aan 

Osdorperweg geen racebaan voor (zwaar) sluipverkeer!

Op donderdag 16 mei presen-
teert de gemeente Amsterdam 
het ontwerp voor de renovatie 
van de Osdorperweg. Het betreft 
het gedeelte tussen Joris van den 
Berghweg en Tom Schreursweg. 

Tijdens deze inloopbijeenkomst 
in Hotel New West Inn, Reimers-
waalstraat 5, kan iedereen tussen 
16.00 en 19.30 uur kennis nemen 
van de gemaakte keuzes over het 
parkeren, het vrijliggende fietspad 
en de inpassing in het landschap. 
Het ontwerp is ook in te zien op 
www.amsterdam.nl/osdorperweg.

Alles schuift op
Het voorstel van de gemeente: Er 
komt een fietspad van drie meter 
breed voor beide richtingen aan 
de westzijde van de weg. Daar-
naast komt een voetpad van 1.20 
m. Om dit te realiseren zal de 
zogeheten bovensloot een aantal 
meters moeten opschuiven. Dit be-
tekent een dijkverbreding in wes-
telijke richting waarin vervolgens 
een nieuwe bovensloot zal worden 
gegraven. Over de hele weg zal de 
berm tussen rijbaan en fietspad 
2.40 m gaan bedragen. Het hele 
traject krijgt acht wegversmal-

lingen zonder voorrangsregeling. 
Er zullen negen bomen worden 
gekapt en twaalf nieuw worden 
aangeplant. In de oostelijke berm 
komen vier parkeerplaatsen bij nr. 
850 en zes bij nr. 790.

Deskundigen van de gemeente zijn 
op de inloopbijeenkomst aanwe-
zig om vragen te beantwoorden. 
Tot 7 juni kan iedereen vragen en 
opmerkingen over het ontwerp in-
sturen naar j.vols@amsterdam.nl. 
De renovatie zal op zijn vroegst in 
2020 starten, na afronding van het 
werk aan de Haarlemmerweg.

Gemeente presenteert ontwerp Osdorperweg

Bij mooi weer opent Jennifer het Snoephuisje in de Speeltuin Sloten op 
maan- en dinsdagen.

de weg okay, maar damwanden en 
wegversmallingen aanbrengen en 
de sloot verplaatsen, verhogen de 
veiligheid écht niet. Het enige wat 
wel werkt is het verkeer reduceren 
en controleren. Ik durf de stelling 
aan dat 60% van het verkeer op 
de Osdorperweg hier volgens de 
geldende verboden niet mag rijden. 
Daar veranderen die nieuwe plan-
nen níets aan. Je kunt nog zoveel 
verf op de straat kliederen met 50 
en nog zoveel borden plaatsen; als 
je niet gaat handhaven helpt het 
geen zier. Camera’s daarentegen 
helpen wél: dik 90% effectief. De 
gemeente heeft ons uitgenodigd 
voor een presentatie op 16 mei. Ik 
hoop van harte dat heel veel bewo-
ners van de Osdorperweg daar hun 
zegje komen doen en dat de ge-
meente, die als taak heeft dienst-
baar te zijn aan zijn inwoners, zich 
nog eens even goed achter de oren 
krabt en gaat heroverwegen.”


