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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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Donderdag 5 september
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
• 17.00 – 20.00 uur: Inloop werkgroep Sloten van de Dorpsraad over 
 verkeerssituatie Sloten/Sloterbrug. Dorpshuis Nieuwe Akerweg 14, Sloten.
Zaterdag 7 september
• 10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg   
 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
• 12.00 – 16.00 uur: Sloterkerk is open i.v.m. Open Monumentendag. 
 Jelle de Vries geeft om 13.00 en 14.30 uur een kort orgelconcert. 
 Puzzeltocht voor kinderen. Gratis toegang.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 8 september
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; 
 na afloop gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Maandag 9 september 
• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. 
 Wilt u iets aan de orde stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 10 september 
• 14.00 – 16.00 uur: Bingo en loterij met mooie prijzen (3 bingoronden: € 4,-).  
 Opbrengst voor groot onderhoud Molen van Sloten, Akersluis 10. 

‘Behoud Lutkemeer’ blijft optimistisch!

Kom ook!
De werkgroep Sloten van de Dorps-
raad organiseert op donderdag 5 
september in het Dorpshuis een 
voorlichtingsbijeenkomst over de 
verkeerssituatie in en rond Sloten 
en over de gemeentelijke plannen 
voor een nieuwe Sloterbrug. 
U - of u nu in Sloten, Nieuw Sloten 
of Badhoevedorp woont - bent van 
harte welkom tussen 17.00 en 20.00 
uur, op elk moment dat u schikt 
(inloop). U kunt daar ook de petitie 
aan de gemeentebesturen van Am-
sterdam en Haarlemmermeer on-
dertekenen. Het Dorpshuis ligt aan 
de Nieuwe Akerweg 14 in Sloten. 
Dat is aan het eind van de weg, die 
uitkomt op de Sloterkerk.

Lever de petitie in
Als u toch naar het Dorpshuis komt 
en u de petitie nog niet onderte-
kend hebt ingeleverd, dan kunt u 
dat meteen even doen. Dan steunt u 

de werkgroep Sloten in zijn streven 
om de nieuwe Sloterbrug pas meer 
verkeer te laten verwerken als: 

- Er maatregelen zijn getroffen om  
 het autoverkeer in twee richting-
 en op de Vrije Geer, Ditlaar en  
 Sloterweg m.b.v. kentekenregi-
 stratie te beperken tot bestem- 
 mingsverkeer;
- Er voor fietsers veiligheidsmaat 
 regelen zijn getroffen op 
 bovenstaande wegen en op de 
 Amersfoordtlaan in Badhoeve- 
 dorp;
- De doorstroming van en naar de  
 A9 via de aansluiting S106 wordt  
 verbeterd en verkeer van en naar  
 de A4 via het Plusnet Auto (via  
 de Plesmanlaan en Johan Huizin 
 galaan) geleid wordt;
- Een grondig onderzoek wordt  
 gestart naar het weer in gebruik  
 nemen van de aansluiting via de  
 Oude Haagseweg;
- Er een inrichtingsplan gemaakt  
 wordt voor de brug én de toe- 
 leidende wegen waarin opge 
 nomen: veiligheid van fietsers  

 en voetgangers, korte wachttijd- 
 en voor langzaam verkeer en 
 de eerder toegezegde 
 separate fietsbrug.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om 5 september te komen, lever uw 
ondertekende petitie dan in op één 
van de volgende adressen: 
Sloterweg 992, 1321, 1143; 
Dorpsplein 5; Osdorperweg 12, 63, 
71 of 101). Samen staan we sterk!

Foto’s Dorpsfeest Sloten op z’n Kop
Ook dit jaar heeft Arie van 
Genderen weer een mooi fotoverslag 
gemaakt van de mediterraan 
aanvoelende buurt-BBQ met 
muziek op 24 augustus en de 
tropische braderie op de dag erna. 

U vindt zijn fotoboek via zijn web-
site arievangenderen2.nl. Scrol 
naar onderen,  naar ‘galerij’. 
Rechtsonder staat dan de link naar 
het digitale fotoboek van 
‘Sloten op z’n Kop 2019’. 

Stem op de 
Molen van Sloten
Help de Molen van Sloten en 
kies de molen als leukste uitje 
van Noord-Holland. Ga naar 
www.anwbleuksteuitje.nl, klik 
op Noord-Holland, vul molen 
in en klik op de (goede) molen. 
Vervolgens vult u uw (uiteraard!) 
positieve waardering in en wijst 
het invulformulier zichzelf. 
Doe mee en zet de molen in de 
spotlight. Per emailadres kunt u 
één keer stemmen.

Tijdens de goed bezochte actie-
bijeenkomst op zaterdag 31 augus-
tus werd duidelijk dat Behoud Lut-
kemeer zich blíjft verzetten tegen 
de komst van een bedrijventerrein 
op de nog resterende vruchtbare en 
cultuurhistorisch belangwekkende 
Lutkemeerpolder: “We blíjven ho-
pen dat de gemeente (GroenLinks) 
tóch gaat inzien dat het juist nú 
met de klimaatdiscussie belangrijk 
is om de polder met biologische 
stadslandbouw te behouden! Het 
bedrijventerrein van 4,5 hectare 
hiernaast staat leeg. 

Dat wil níemand huren – zelfs nu 
het in prijs verlaagd is. Bedrijven-
terreinen in de Haarlemmermeer 
zijn namelijk veel goedkoper. 
De harde afspraak is dat er pas 

gestart wordt met bouwen als er 
een contract is met huurders voor 
‘onze’ grond. Tot die tijd mag deze 

kostbare landbouwgrond niet 
worden vernield. 
Daar gaan we ze aan houden!” 

Foto: Dingena Mol

Inloop over verkeer 
rond Sloten en de Sloterbrug


