Verbetering verkeersveiligheid Sloten

41e jaargang
41e jaargang
nummer
2036
2001
nummer 2003

Groot
Onderhoud
Sloterweg
Muntje
lijkt bij de
gemeente te vallen
De gemeente komt eindelijk in actie
tegen de gevaarlijke verkeerssituatie
op de Sloterweg.
Op 12 december meldde directievoerder Erik Rook van de gemeente
Amsterdam dat vóór 2020 op de Sloterweg tussen de rotonde en de Johan
Huizingalaan een wegversmalling
wordt aangelegd. Ook de wegversmallingen op het andere stuk van de
Sloterweg richting het dorp worden
teruggeplaatst, zodra de werkzaamheden op de zelfbouwkavels dit
mogelijk maken.Hopelijk zorgt dit
voor lagere rij-snelheden.

weg, bijvoorbeeld door een knip, kan
worden verlaagd. We verwachten de
eerste onderzoeksresultaten hierover
in de eerste helft van 2020. Er zijn
onlangs al verkeersborden geplaatst
om het verkeer via de Anderlechtlaan te laten rijden. Zo wordt tijdelijk de problematische verkeersdrukte op de Sloterweg iets verminderd.
We kijken in het onderzoek vooral
of het verkeer via de hoofdnetten (Johan Huizingalaan) kan rijden.”
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állerbeste voor het nieuwe jaar.

Peter de graaf, werkgroep Sloten
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AGENDA

Donderdag
18 april
Zondag 29 december

•
12.00 uur:
uur: Zwerfafval
Koffie-ochtend
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Prachtig nieuw onderkomen voor zwerfkatten
AKERTJES

Beide kerken in de Slotense dorpskern
vieren uiteraard het Paasfeest.
Op 29 november werd het verbouwSLOTERKERK
de pand van de SAZ (Stichting AmDiensten
inZwerfkatten)
de Protestantse
Op
sterdamse
op kerk:
de hoek
Goede
Vrijdag 19 april om
19:30 uur
Vrije Geer/Slimmeweg
geopend.
wordt een kringviering met heilig
avondmaal
Paasmorgen
Het pand isgehouden.
prachtig Op
opgeknapt.
zondag
april
begintzwerfkatten
om 10:00 uurniet
een
Omdat21
van
nieuwe
feestelijke
Paasviering
met bij
klassieke
bekend is of
zij een ziekte
zich
paasliederen
en zij
eeneerst
moderne
uitleg
dragen, moeten
een tijdje
van
hetinPaasverhaal.
Na afloop“Maar”
gezellig
apart
een hok verblijven.
,
napraten
Vink
& Boer (achter
de
zo verteltineen
enthousiaste
vrijwilkerk)
met vinden
koffie, zij
thee,
limonade
liger, “dat
helemaal
nieten

gaat dominee Martijn van Leerdam
voor.
erg. De meeste dieren zijn uitgeje. Andere zijn vaak te verwilderd.
ST.
PANCRATIUSKERK
put
en hongerig als ze hier binnen
Na castratie/sterilisatie worden zij
Vieringen
in deis het
Katholieke
Op
komen. Dan
wel fijnkerk:
om een
indien mogelijk teruggebracht naar
donderdag
18 april
19.00 uur:
warm en veilig
hok om
met voldoende
de plek waar ze zijn opgepikt. BuiWitte
Donderdag-eucharistie.
eten voor
jezelf te hebben. Als zeOp
op
ten het bieden van opvang runt de
Goede
Vrijdag
april omen19.00
uur:
krachten
zijn19gekomen
gezond
SAZ vanuit de vernieuwde opvang
Kruisverering.
Op ze
zaterdag
20 april in
om
blijken, mogen
gaan wennen
de helaas benodigde voedselbank
21.00
uur: Paaswake met Vrijwilligers
eucharistie.
voor dieren. Diereneigenaren, die
de socialisatie-kamers.”
Opvervullen
Paasmorgen
21 april 10.30
hierzondag
‘knuffel-diensten’.
tijdelijk problemen hebben met
uur:
Hoogfeest
van Pasen
Sommige
katten
vinden(Eucharistie),
vervolgens Erhet
onderhouden
van op
hun
dieren,
wordt
weer gebroed
Natuurmet
medewerking
vanasiel
het Latijns
Koor
hun
weg naar het
waar zij
in
kunnen
beroep
op deze
park
Vrije een
Geer
en op doen
de schoorsteen
‘Vox
Laudans’.
Bijmet
alleeen
vieringen
gaat
contact
komen
nieuw baasvoedselbank.
van de Lutkemeerschool!

Doet u mee?
Geen ‘GEWOON
Mountainbikeroute
Traiteur
eten en meer…”
11 Zuid
april besprak
de de
gemeenteraad
uitOp
Oud
sponsorde
hapjes en de uitkomst van het ‘mountainbikeonderzoek’
met
de gemeenteraadscommissie.
Het zag er lang naar uit dat
drankjes
bij de
receptie.
De stichting
Amsterdamse
Zwerfkatten draait
op
er een Mountainbikeroute
in De Oeverlanden
zou komen. De vereniging
vrijwilligers.
HoudtBlijven!’
u van katten
en zeker niet blij mee. Nu blijkt dat
‘De Oeverlanden
was daar
lijkt
leuk om teAdviescommissie
komen helpen? Hoofdgroenstructuur de komst
ookhet
de uTechnische
van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien
Wil
je stage komen
lopen in dit
eroordeelden
de onderzoekers
dat
een dergelijke route “niet opportuun is
kende
leerbedrijf? is
Bel
020
619 0357,
en conflicterend
met
overig
recreatief gebruik in het verlengde van het
kijk
op www.saz.amsterdam
of er
kom
Amsterdamse
Bos”. Ze hebben
erg veel woorden voor nodig, maar de
langs.
benter
van
harte
routeUkomt
dus
niet.welkom!
Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé

