
Donderdag 24 oktober
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Vrijdag 25 oktober
•  Vanaf 19.00 uur: Halloween. Verklede kinderen (met ouders) lopen in 

optocht door Sloten. Slotenaren, versiert/verlicht a.u.b. uw huis? Geen 
snoepuitdeel, dat is bij St. Maarten! Daarna: Dracula-disco in de speel-
tuin.

Zaterdag 26 oktober
•  14.00 – 23.00 uur: Herfstfair bij Tuinpark Ons Buiten: Gezellig marktje, 

eettentjes, workshops, kinderactiviteiten, live muziek. Riekerweg 15, 
naast De Oeverlanden bij De Nieuwe Meer. Gratis toegang.

Zondag 27 oktober
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop  

gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•  14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Slo-

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

•  14.00 – 15.00 uur: Belevingsreis ‘De Aarde leeft’. Wandel door bo-
demtunnel, bekijk bodemleven onder microscoop. Toegang: vrijwillige 
bedrage. Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48, Oud Osdorp.  
Summerofsoil.nl.

Maandag 28 oktober
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de 

orde stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 29 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!

Zaterdag 2 november
•  Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer en in De Oeverlanden.  

Gratis deelname. Aanmelden via landschapnoordholland.nl.
Zondag 3 november
•  10.30 uur: Stemmige Allerzielenviering (requiem-mis) in de  

Pancratiuskerk. Vocaal Ensemble Fioretto (sopraan: Ireen van Bijnen, 
bas: Paul Houba) en Wybe Kooijmans (orgel). Sloterweg 1186, Sloten.  
Gratis toegang.

Tijdens de ochtendspits op dins-
dagmorgen 15 oktober voerden Slo-
tenaren spontaan actie op de Slo-
terweg: “We pikken het niet langer. 
Meer dan 15.000 voertuigen rijden 
per etmaal door Sloten naar de A4! 
Als de Sloterbrug straks vernieuwd 
is, wordt het nóg erger!”

De werkgroep Sloten van de Dorps-
raad ondersteunde de actie en 
telde tussen 8 en 9 uur ’s morgens 
ongeveer 1.000 voertuigen richting 
de A4. Twee-derde daarvan kwam 
vanaf de rotonde (vanuit De Aker). 
De rest kwam vanaf de Sloterbrug. 

Omdat alles vaststond, kozen velen 
voor een andere route.

Onveilig, vervuilend en onbereikbaar
Deze enorme verkeersstromen 
zorgen voor grote onveiligheid op 
de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg, 
smalle polderwegen, zonder vrij 
liggende fietspaden. De Sloterweg 
is ‘Hoofdnet Fiets’. Je zou verwach-
ten dat de gemeente auto’s over het 
‘Hoofdnet Auto’ leidt: over de Ples-
manlaan via de Johan Huizingalaan 
naar de A4 en de A10. Maar nee, op 
díe route worden extra versmallin-
gen aangebracht en op de Sloter-
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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)

nummer 2027“Sloten is geen oprit voor de A4!”

Greenstay Ditlaar
De bouw van het short stayhotel aan 
de Ditlaar vordert gestaag. Aanne-
mer KBK Bouwgroep meldt dat er 
1003 zonnepanelen op het dak zijn 
aangebracht. Naast het pand zijn 
vijf grondboringen (130 meter diep!) 
gedaan waardoor het hotel straks 
met aardwarmte verwarmd kan 
gaan worden. Liander gaat nog een 
nieuw trafo-huisje plaatsen. Inmid-
dels heeft de huurder van het pand 

ook de naam van het hotel bekend 
gemaakt: Greenstay Ditlaar. ‘Groen’ 
verwijst naar de duurzaamheid van 
het pand en de filosofie van de keten. 
Dat past ook wel goed bij deze 
locatie. Aan de overkant van de Dit-
laar loopt immers de Hoofdgroen-
structuur De Groene AS. Tussen de 
Pancratiuskerk en het hotel komt 
langs de sloot een nieuw wandelpad, 
zodat er weer meer variatie komt 
op de Slotense dorpsommetjes. Als 

alles volgens planning loopt, kan het 
hotel in mei 2020 worden geopend. 

Postklachten Sloten
Nog steeds geen post op Sloten! 
Klaagt allen. Bel 088 22 55 621 of 
via de Post NL-site: klik links op 
‘Klacht indienen’ (= oranje). Dan: 
‘contact opnemen’, ‘online klacht 
indienen’ en ‘reactie per email’. Dit 
kan gek genoeg alleen overdag! 
Laat afzenders ook klagen.
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weg worden deze juist weggehaald. 
Vreemd toch? Gevolg: een ongezond 
hoge CO2- en roetuitstoot. In de 
spits is Sloten onbereikbaar voor 
hulpdiensten.

Inspraak Amsterdam Autoluw
Die avond spraken werkgroepleden 
ook in over het beleid ‘Amsterdam 
Autoluw’. Zij legden het accent op 
een hoofdthema: doorgaand auto-
verkeer naar het Hoofdnet Auto / 
veilige fietsroutes op het Hoofdnet 
Fiets: “Het doorgaand verkeer door 
Sloten is als gevolg van beleid en 
níet door natuurlijke groei absurd 
toegenomen. Verkeersveiligheid, be-
reikbaarheid en leefbaarheid staan 
onder onaanvaardbare druk. 
Wij willen geen verdere studies 
of ander uitstel, maar dat mórgen 
begonnen wordt met het auto-
luw maken van Sloten door een 
elektronische knip. Dat is de enige 
oplossing voor het probleem. Alleen 
bewoners, OV, brandweer, zieken-
auto’s en politie kunnen dan nog 
alle kanten op. Bezoekers kunnen 
van één kant hun bestemming in 
Sloten bereiken. Het doorgaande 
keer gaat terug naar het Hoofdnet 
waar het ook thuis hoort.

” Tijdens de vergadering bleek dat 
met name GroenLinks, dat het 
‘knipvoorstel’ indiende, maar ook 
een groeiend aantal andere partijen 
gevoelig is voor de aangevoerde 
argumenten. Wordt vervolgd!

Discussie met sluipers tijdens de actie op de Sloterweg. “Maar deze route 
is voor mij de snelste manier om op de A4 en A10 te komen.” 


