
Woensdag 11 december
•  10.30 – 16.00 uur: Kerstfeest van de Zonnebloem, afd. Sloten. Parochiezaal 

Pancratiuskerk, Sloten. 
Donderdag 12 december
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 14 december
•  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.

•  15.00 – 21.00 uur: Winterfair op het Sloterpleintje (t.o. de molen).
•  17.00 – 18.00 uur: Choral evensong ‘Nine Lessons and Carols’, muzikale 

dienst (met orgel) in Engelse traditie. Gezang van carols en hymnen afge-
wisseld met Bijbelteksten door dominee Martijn van Leerdam. Sloterkerk, 
Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang.

Zondag 15 december
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  15.00 - 18.00 uur: Kerstborrel Akermolen. Gratis toegang, Zwarte Pad 30.
•  15.00 – 21.00 uur: Winterfair op het Sloterpleintje (t.o. de molen).
Dinsdag 17 december
•  20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname kost  

€ 2,50. De opbrengst komt ten goede aan de Pancratiuskerk. Kom gezellig 
meedoen!

Zondag 22 december
•  17.30 uur: Soep met broodjes en kerstzang op het Dorpsplein Sloten.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
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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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nóg meer festival-kabaal?
Bewoners (en bijen) zijn de basdreunen en overlast zat!
Amsterdam wil een festivalstad 
zijn. De gemeente denkt dan: Dat 
kan prima lekker ver weg, hele-
maal in de Tuinen van West… 

Tijdens de druk bezochte infor-
matiebijeenkomst op 2 december 
bleken de omwonenden en andere 
belanghebbenden daar héél anders 
over te denken. De huidige bas-
dreun-overlast is al te veel. Ook het 
Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Nieuw-West lijkt hier zo over te 
denken, maar het DB mag slechts 
nog adviseren aan de wethouder…

85 decibel: te hard
De Polderheuvel, een open vlakte 
in de Tuinen van West, zou vol-
gens Berend Temme, hoofd van het 
stedelijk Evenementenbureau, wel 
geschikt zijn voor méér en groot-
schaliger evenementen: “Als we de 
geluidsapparatuur goed opstellen, 
blijft de overlast voor omwonenden 
tot een minimum beperkt”. De ge-
meente hanteert overigens zonder 
onderbouwing nu een geluidsnorm 
van maximaal 85 decibel als accep-
tabel. Deze norm is volkomen uit 
de lucht gegrepen en veel te hard. 
Bewoners moeten nu vluchten al, 
omdat het geluid te hard is. 

Afspraken geschonden
Frances de Waal, namens samen-

werkingsverband ‘GEEN N1’ en 
Oud Osdorper en geluidsdeskundi-
ge Chris Nierop presenteerden het 
lijvige goed onderbouwde manifest 
Van muziekfestival naar buurt-
festival. Bij de inrichting van het 
gebied is in 2008 een Programma 
van Eisen opgesteld. Hierin ligt 
vast wat er wel niet in de Tui-
nen van West georganiseerd mag 
worden: “De kleinschalige evene-
menten dienen te passen bij, en 
een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan, de kwaliteiten van het gebied 
zoals boekenmarkt, zangvogelwed-
strijd, muziekoptredens, kermis, 
kunstmarkt”. De belofte: “Alleen 
kleinschalige evenementen met 
akoestische muziek” wordt dus grof 
geschonden. Het maximale bezoe-
kersaantal was 2.500, maar in 2018 
was er vergunning voor een feest 
met dance-achtige muziek voor 
5.000 bezoekers. In 2019 waren er 
zelfs drie harde dancefeesten met 
bezoekersaantallen tot 15.000! Het 
zijn salami-tactieken!
Het is niet duidelijk welke rol de 
Ondernemersvereniging van de 
Tuinen van West hierin speelt. Zij 
geven aan dat er weinig animo is 
voor de bedoelde kleinschalige 
evenementen en dat zij als onder-
nemersvereniging daarom grotere 
evenementen verwelkomen. Veel 
aanwezigen vragen zich af: “Wat Op 14 en 15 december is iedereen 

van 15 tot 21 uur van harte welkom 
bij de eerste Slotense Winterfair, 
een gezellige Kerstmarkt met 
kraampjes geheel in Kerstsfeer. 
Midden tussen de gezellig verlichte 
kramen en vuurkorven is een ‘grand 
café’ waar de kerstman u welkom 
heet en waar een koor sfeervol 
zingt. Geniet hier van warme glüh-
wein, erwtensoep, chocolademelk 
of van koud gegaarde zalm met 
een glaasje prosecco. En dompel u 

Winterfair

is hún rol hierbij eigenlijk? Wie 
verdient er aan al die festivals? 
Hoe zit het dan met de belangen 
van al de omwonenden in de wijde 
omtrek?”

Door de strot
Na afloop was er onder de bewo-
ners grote eenstemmigheid: “Het 
wordt ons door de strot gedrukt,  
maar we gaan ons hier samen tegen 
verzetten! De gemeente moet zich 
houden aan de afspraken. We leven 
toch nog in een democratie? Of 
niet?” Meer informatie, waaronder 
het volledige manifest, staat op de 
website slotenoudosdorp.nl.

Gezondheidsschade
Uit onderzoek is bekend dat mensen en dieren slecht tegen keiharde 
muziek kunnen. Vertegenwoordigers van het bijenpark lieten weten 
dat de toch al bedreigde bijen ernstig verstoord worden en daardoor 
hun oriëntatievermogen verliezen. Als het om gewoon omgevingsge-
luid gaat, is voor mensen een geluidsniveau van 30 decibel accepta-
bel. Maar, als het zoals hier om ongewenste geluiden van 85 decibel 
gaat, dan ligt die drempel zelfs nog lager. Wie zich ergert aan lawaai, 
ervaart dit dubbel zo sterk.

Geluid draagt ver
Het gebied heeft een open ka-
rakter waardoor het geluid on-
gestoord ver draagt. Bovendien 
zucht juist dit stuk Amsterdam 
al onder vliegtuiglawaai van 
Schiphol. De basdreunen ver-
oorzaken ook in Geuzenveld, 
Halfweg en zelfs helemaal in 
Westzaan overlast. Klachten 
worden genegeerd. De gemeen-
te gaat onverstoord verder. 

onder in de gezellige kerstsfeer! Lo-
catie: Sloterpleintje, tegenover de 
Molen van Sloten. Gratis toegang. 

De Winterfair wordt mede mogelijk 
gemaakt door: De Patatza(a)k,  
De Tuin van Sloten, Van Waveren 
Transport, Excellent Carwash 
Amsterdam en het Huis van de Wijk 
Sloten/Nieuw Sloten.


