e afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
ste week van september kan starten.
inrichting zal in november worden
nd.

Brug-bezwaren
ingediend

dingsroute
et hart van de dorpskern aan
urt is en ook de Osdorperweg
n de Sloterkerk open ligt, zijn
ke
verkeersmaatregelen
en
ke bewegwijzering hard nodig.
erkgroep zijn wij van mening dat
dige bebording is niet overal even
Op 23 juli heeft Marc Makkes
ijk is. Dit leidt tot vervelende
(werkgroep Sloten, onderdeel
es. In het gesprek hebben we de
van de dorpsraad-organisatie)
ste verbeteringen in de bebording
87 handgeschreven bezwaren
nomen. De gemeente verwacht deze
van Slotenaren aan de
eringen snel te kunnen uitvoeren.
projectleider ‘Vernieuwing
Sloterbrug’ overhandigd.
gen
Anderen maakten digitaal of
oude Slotense woningen zijn
postaal bezwaar. Een duidelijk
ig voor trillingen. De aannemer
signaal dat de huidige verkeerskt bij dit werk zo licht mogelijke
aantrekkende plannen ongenes en zijn medewerkers hebben
wenst zijn. De werkgroep (dank
cties gekregen om zacht te rijden.
aan Willem Kleyn) heeft zelf een
nkele plekken zijn trillingmeters
uitgebreid bezwaar opgesteld,
tst om dit te monitoren. Tot dusver
dat officieel door de Dorpsraad
een te grote trillingen gemeten.
is ingediend. Zie: slotenoudoswerkzaamheden aan de smalle
dorp.nl/sloterbrug.
perweg wordt extra gelet op het
den van trillingen.
Klik ook op de link naar het
filmpje dat Marc fietsend maakde graaf, werkgroep Sloten
te. Dit illustreert duidelijk dat
er nu al teveel verkeer over de
Sloterweg rijdt.

AED op
Sloten hangt

rdt weer gebroed op NatuurVrije Geer en op de schoorsteen
e Lutkemeerschool!
Ruud Lutterhof)
André Berrevoets
heeft de gezamenlijk
aangeschafte AED naast het
Politiebureautje aangesloten.
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Hebt u nieuws18
of wilt
u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.
Donderdag
april

Zaterdag 3 augustus
•• 10.00
12.00
uur: Koffie-ochtend
in de Sloterkerk.
Iedereen is
10.00–uur:
Zwerfafval
prikken Roerdomp
(Oud Osdorp).
Tom Schreursweg 102, bij de dierenkliniek.
Zaterdag
april
Na afloop20
biedt
de Fruittuin van West koffie/thee aan.
•Zaterdag
13.00 – 17.00
uur:
3 en 10
enWinkeltje/informatiepunt
zondag 4 en 11 augustus Politiebureautje S
13.00uur:
– 16.00
uur:workshop
Politiebureautje
Sloten
(winkeltje)
open.
•• 14.00
Gratis
‘Bijenhotels
maken’.
Van oud
wijn
• stam
11.00en
– 16.00
uur: Tuinen
van
Lutkemeer
open. graag) hotel
bamboestok
(als je
hebt,
zelf meenemen
Zondag
en 11 augustus
thuis). 4
Tuinpark
Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 1
• 10.30 uur: Zwerfafval prikken Sloten. Start: speeltuin.
vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gm
• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open.
Donderdag
augustus
Zondag
218 april
• 10.00 – 12.00 uur: Sloterkerk open. Iedereen is welkom.
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na
Zaterdag 10 augustus
voor
alle prikkers.
Verzamelen in de speeltuin.
• drankje
14.00 uur:
Uitgebreide
Rembrandtrondleiding
door de
• 13.00
–
17.00
uur:
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje
Molen van Sloten, inclusief koffie/thee en een
fotoboekje: S
• 11.00
- 15.00
uur:
Paasbrunch,
rondleiding (om 12.30 uur) en b
€ 12,50.
Graag
reserveren:
evenementen@molenvansloten.nl.
Akersluis
Sloten.
het
behoud10,
van
boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutk
Etnastraat, Oud Osdorp.

Osdorperweg muurvast!

Zondag 28 april

vertraging
op Rembrandtrondleiding door de Molen
•“Beetje
14.00 uur:
Uitgebreide
deinclusief
A9? Hetkoffie/thee
verkeer kiest
en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserv
meteen
massaal voor de
menten@molenvansloten.nl.
Akersluis 10, Sloten.
sluiproute over de Osdorperweg!”, aldus Hans de
Waal (Klankbordgroep Oud
Osdorp).
“Gevolg: lange
Geen Mountainbikeroute
files
stilstaande
Op van
11 april
besprakauto’s
de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mou
met
draaiende
onderzoek’
metmotoren.
de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang n
Zelfs
zónder
dat gold al een
er een
Mountainbikeroute
in De Oeverlanden zou komen. De v
smogalarm…”
‘De Oeverlanden Blijven!’ was daar zeker niet blij mee. Nu blij
Teken
deTechnische
petitie opAdviescommissie Hoofdgroenstructuur de k
ook de
osdorperweg.petities.nl
van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bov
voor
verkeersbeperkende
oordeelden
de onderzoekers dat een dergelijke route “niet oppo
maatregelen!
(Foto: Trees
Kaizer)
en conflicterend is met overig recreatief
gebruik
in het verleng
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig,
route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van
door Sportpark Sloten is van de baan.

AKERTJES

Kraam op dorpsfeest Sloten

Huur ook een kraam op de braderie (op zondag 25
augustus) voor € 27,50 (komt ten goede aan de speeltuin!).
Info: dinsdag t/m zondag: Alexander van Ede in de Tuin
van Sloten.

