
Donderdag 31 oktober
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 2 november
•  10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 

102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
•  11.00 – 14.00 uur: Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer. Jong en oud 

is welkom om te komen helpen. Koffie, thee, koek en soep aanwezig.  
Gratis deelname. Aanmelden via landschapnoordholland.nl.

•  11.00 – 16.00 uur: Natuurwerkdag in De Oeverlanden: Thee, koffie, soep 
en brood aanwezig. Gebouw ‘De Waterkant’, De Oeverlanden,  
Anton Schleperspad. Gratis aanmelden via landschapnoordholland.nl.

•  13.00 – 16.00 uur: Informatiemarkt gemeente Haarlemmermeer over 
gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Over nieuwe woningen, sportvelden, 
parken, nieuw centrum en over de Sloterbrug. Sloterweg 149 (Q-Beach) 
op de oude A9 Badhoevedorp. 

Zondag 3 november
•  10.30 uur: Stemmige Allerzielenviering in de Pancratiuskerk, zie hier-

naast.
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Maandag 4 november
•  17.00 – 18.00 en 19.00 - 20.30 uur: Informatieve inloop over Slotense  

projecten (zie hiernaast in deze Rubriek). Tuinzaal, Molen van Sloten.
Zondag 10 november
•  15.00 uur: 150e (!) Matinee concert in de Sloterkerk. Topmusici spelen 

19de eeuws kamerrepertoire. Meer info en reserveren: sloterkerk.nl.
Dagelijks
Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: beme@dds.nl/Dorpsplein 5.

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. 

Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.
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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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Bewonersavond Sloten

Ontwikkelaars vertellen over hun voornemens

Ring A10 Zuid dicht
Van 31 oktober (22 uur) tot 4 november (05 uur) zijn de A4 en de A10 
Zuid (buitenring) in de richting Amsterdam en Utrecht afgesloten. Dit 
geldt voor het hele traject tussen knooppunt Badhoevedorp en de oprit 
S109 (RAI). De binnenring Zuid is wel open. Op 1 en 2 november zijn de 
NS-stations Zuid en RAI gesloten. De metro rijdt hier wel normaal. Een 
betonnen dakdeel van 70 bij 15 meter wordt dwars door de A10 Zuid en 
het treinspoor geschoven. Een essentiële fase in de bouw van de extra 
reizigerstunnel bij station Zuid. Sloten en Badhoevedorp mogen in deze 
periode vast weer van een gevaarlijk hoge CO2-uitstoot van stilstaand 
sluipverkeer gaan ‘genieten’, terwijl omrijden via de A9 (richting Utrecht) 
en via de A5 (richting Zaanstad) veel sneller en veiliger is.
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Sjoukje Koning overleden
Op 17 oktober is Sjoukje Koning op 79-jarige leeftijd overleden. Sjoukje 
was de weduwe van Arie, die na zijn vader jarenlang een slagerij runde 
midden op het dorp Sloten. De aanduiding “Vleeschhouwerij” boven de 
grote winkelruit aan het adres Sloterweg 1233 houdt de herinnering aan 
hun winkel levend.

LIEF EN LEED

Op maandag 4 november organiseert de gemeente Amsterdam weer een inloop in de Molen van Sloten. Dit is 
van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. Ontwikkelaars vertellen over hun ideeën wat ze op Sloten 
zouden willen doen. Let op: Deze plannen zijn nog niet ingediend bij de gemeente en zijn dus ook nog niet 
goedgekeurd (met omgevingsvergunning). Doel van deze avond is dat ontwikkelaars de stand van zaken van 
hun projecten tonen en zo tussentijds van de bewoners al horen wat zij van hun plan vinden. Dan kunnen zij 
hun plan nog aanpassen (of intrekken) voordat zij het definitief bij de gemeente gaan indienen.
 
Ontwikkelaars van de volgen-
de projecten gingen in op het 
aanbod van de gemeente om hun 
plannen te presenteren:
  
Akersluis 8
De hotelontwikkeling aan de 
Akersluis 8 (naast de molen) is 
nog steeds in beeld, maar dan op 
een meer passende en kleinere 
schaal dan eerder gepresenteerd 
is. Er ligt nu een plan dat beter 
rekening houdt met de omgeving. 
In Amsterdam geldt een hotel-
stop. Omdat hier volgens het be-
stemmingsplan een hotel mag ko-
men en dit buiten het Beschermd 
Dorpsgezicht valt, lijkt het erop 
dat tegen deze ontwikkeling niets 
te doen is.
 

Gerrit van de Puijstraat/ 
Sloterweg 1323
Een ontwikkelaar heeft de 
schuren van Scheltes gekocht. 
De initiatiefnemer wil hier vijf 
geschakelde woningen realise-
ren. Deze locatie ligt binnen het 
Beschermd Dorpsgezicht. Daarom 
moet het bouwplan passen binnen 
het dorpskarakter en voldoen aan 
allerlei (welstands)eisen.
 
Sloterpleintje (tegenover molen)
Plan om op het het Sloterpleintje 
bij de haringkraam een klein-
schalig horeca-pand te bouwen 
waar belegde broodjes gekocht en 
genuttigd kunnen worden. Voor dit 
initiatief zou het bestemmings-
plan aangepast moeten worden. 
Vraag is of het gewenst is dat 
er (nog) meer horeca op Sloten 
bijkomt.
 
Sloterweg 842
Het eerdere bouwplan (3 twee-on-
der-één-kap woningen) voor deze 
kavel is negatief beoordeeld door 

het stadsdeel en de Welstandscom-
missie. De ontwikkelaar ging in 
gesprek met het stadsdeel en toont 
een nieuw plan dat beter aansluit 
op de authentieke Sloterweg en 
omliggende bebouwing.
 
Sloterweg 984
Het plan voor de plek van het 
voormalige tuincentrum bij de 
rotonde, is aangepast. Het appar-
tementengebouw, dat uit huurwo-
ningen zal bestaan, sluit nu beter 
aan op de omgeving en de gestelde 
geluidsbelasting.
 
Sloterweg: verkeer
De gemeente voert momenteel 
onderzoek uit naar de afwaar-
dering van de Sloterweg, zodat 
de verkeersveiligheid verbetert 
en er minder doorgaand verkeer 
overheen gaat. Tijdens deze avond 
wordt dit ter kennisname met 
u gedeeld. Later organiseert de 
gemeente nog een aparte avond 
waarop de verkeerssituatie van de 
Sloterweg centraal staat.


