
Donderdag 21 november
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 23 november
•  16.00 uur: Sinterklaasintocht Sloten. 16.30 uur: Vertrek uit speeltuin: op-

tocht voor alle kinderen met Pietenband om Sint bij de Molen van Sloten 
te verwelkomen. In optocht terug naar de speeltuin. Alleen de aangemelde 
speeltuinleden vieren hier nog feest met Sint en de Pieten.

Zondag 24 november
•  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 Sloten, 

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

Maandag 25 november
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde 

stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 26 november
•  20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname: € 2,50. De 

opbrengst komt ten goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!
Dagelijks
Politiebureautje tot april open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5, Sloten.

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)

nummer 2031
80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg
De Klankbordgroep Oud Osdorp 
(KOO) hield begin november een 
draagvlakonderzoek om inzicht te 
krijgen in de mening van bewoners 
op de herinrichtingsplannen. De 
overgrote meerderheid blijkt tégen.

Huis-aan-huis zijn 321 vragen-
formulieren bezorgd waarvan er 
80 (24,9%) tijdig en ingevuld zijn 
ontvangen.
Het onderzoek is anoniem. Echter, 
aan de hand van een code op ieder 
formulier was naderhand zichtbaar 
van welk weggedeelte de reactie 
kwam. Van bewoners woonachtig 
tussen Halfweg en de Joris van den 
Berghweg, waar de herinrichting 
plaats zou moeten vinden, of van 
elders. Het per formulier opge-
geven aantal bewoners vormt het 
uitgangspunt voor de resultaten: 
“Het gaat de gemeente per slot om 
bewoners, niet om brievenbussen”.

Resultaat
De uitslag is overduidelijk: 80% van 
alle bewoners is tégen de plannen. 
Voor bewoners van het her in te 
richten traject (B) geldt zelfs dat 
88% tegen is. Bewoners van het weg-
gedeelte (A), vanaf de Ookmeerweg 
en in de dorpskern, bleken duidelijk 
minder betrokken. De deelname-
graad is hier lager en de geen me-
ning-reacties (GM) kwamen allemaal 
hier vandaan. Op de formulieren zijn 
ook handgeschreven meningen ver-
meld, die anoniem aan de besluitvor-
mers zullen worden gestuurd.

Ondernemers
Enkele ondernemers steunen de ge-
meentelijke plannen. Zij hopen dat 

het aparte fietspad er voor gaat zor-
gen dat zwaar vrachtverkeer straks 
officieel wordt toegestaan. Zonder 
fietsers op de weg komt er immers 
meer ruimte voor de vrachtwagens. 
Echter in de dorpskern blijft de 
situatie ongewijzigd en gevaarlijk 
voor fietsers. De KOO wil graag dat 
de gemeente in overleg gaat met de 
ondernemers voor een werkbare, 
veilige oplossing.

Strikte handhaving versus  
herinrichting
Al meer dan 25 jaar wordt er door 
de politiek ‘kastje-muur’ gespeeld. 
Handhaving op de Osdorperweg 
is de taak van de (onderbezette) 
politie en die wijst daarvoor weer 
naar de gemeente. Bovendien zijn 
er volgens OM-maatstaven niet 
genoeg doden gevallen voor een zg. 
blackspot-kwalificatie: dus komt er 
geen aanvraag voor camera’s. Van 
de bewoners is echter 98% voor 
strikte handhaving op snelheid en 
sluipverkeer, die de weg autoluw en 

dus veiliger maakt. Een vrijliggend 
fietspad is dan niet nodig. Een we-
gindeling met brede rode fietsstro-
ken en maximaal 30 km/u blijkt de 
voorkeur te hebben.
De KOO hoopt dat deze draag-
vlakmeting en de reacties op de 
voorlopige plannen er toe leiden 
dat het stadsdeel de wensen van de 
bewoners, om de weg autoluw te 
maken, serieus mee gaat nemen in 
de definitieve herinrichtingsplan-
nen.

Overleden
Op 10 november is de Slotense Conny Königsmann-Brouwer op bijna 
94-jarige leeftijd overleden. Conny werd geboren op Boerderij Genè-
ve, waar nu Tuincentrum Osdorp is. Zij trouwde met Evert, die tien 
koeien had staan op het land waar nu Tuinpark V.A.T. ligt. Hun grond 
werd onteigend en toen zijn zij (30.000!) kippen gaan houden. Ieder-
een, van alle gezindten, kocht eieren bij Conny aan de deur. Conny 
was imker en leverde ook een grote bijdrage aan het succes van het 
referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer in 1995. In de 
kerk waar Conny gedoopt en getrouwd is en kerkte, leidde voorma-
lig dominee Robert Jan Bakker een mooie dienst. Het afscheid werd 
voortgezet op Crematorium Westgaarde.

LIEF EN LEED

Op zaterdag 23 en zondag 24 
november van 12.00 tot 17.00 uur 
kunt u – met het oog op de nade-
rende feestdagen – alvast voorde-
lig originele geschenken komen 
inslaan! In de Tuinzaal onder het 
Kuiperijmuseum liggen de beste 
koopjes (speelgoed, woningdecora-

tie, elektrische apparaten, keuken-
gerei, boeken etc.) op u te wachten. 

Tussendoor drinkt u voor een 
schappelijk prijsje een drankje (met 
wat lekkers). De hele opbrengst 
gaat naar het opknappen van de 
molen. Akersluis 10, Sloten.

Koopjes-markt Molen van Sloten
Gure kou, regen en hagel nege-
rend kwamen 33 goed ingepak-
te kinderen (met hun dappere 
ouders!) op Sloten zingend 
langs de deuren voor snoep. 
James en Stijn (en daarachter 
Lena en Valentijn): “Sinte sinte 
Maarten…”

St. Maarten: 
nat en guur

 Verspreid Retour % Bewoners %
      321 80 24,9 215

 Deel A 20 6,2 54 25,1
 Voor 1 5,0 2 3,7
 Tegen 12 60,0 30 55,6
 GM 7 35,0 22 40,7

 Deel B 60 18,7 161 74,9
 Voor 7 11,7 19 11,8
 Tegen 53 88,3 142 88,2
 GM 0 0,0 0 0,0

 Totaal 80 24,9 215
 Voor 8 10,0 21 9,8
 Tegen 65 81,3 172 80,0
 GM 7 8,8 22 10,2


