
Zondag 29 december
•  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: Laatste keer: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen 

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

Donderdag 2 januari
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 4 januari
•  10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 

102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
Zondag 5 januari
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Vrijdag 10 januari
•  19.30 uur (start programma 20.15 uur): Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad. 

Toespraak van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma en van een gastspreker. 
Uitreiking van het Wapenbord aan een actieve vrijwilliger. Kantine Tuin-
park VAT, Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

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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Muntje lijkt bij de gemeente te vallen
De gemeente komt eindelijk in actie 
tegen de gevaarlijke verkeerssituatie 
op de Sloterweg.

Op 12 december meldde directie-
voerder Erik Rook van de gemeente 
Amsterdam dat vóór 2020 op de Slo-
terweg tussen de rotonde en de Johan 
Huizingalaan een wegversmalling 
wordt aangelegd. Ook de wegver-
smallingen op het andere stuk van de 
Sloterweg richting het dorp worden 
teruggeplaatst, zodra de werkzaam-
heden op de zelfbouwkavels dit 
mogelijk maken.Hopelijk zorgt dit 
voor lagere rij-snelheden.
 
Verkeerscirculatie
De directievoerder vervolgt: 
“Daarnaast onderzoeken we hoe de 
verkeersdrukte op de hele Sloter-

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 Anderlecht-
laan te laten rijden. Zo wordt tijde-
lijk de problematische verkeersdruk-
te op de Sloterweg iets verminderd. 
We kijken in het onderzoek vooral 
of het verkeer via de hoofdnetten (Jo-
han Huizingalaan) kan rijden.”

Sloterbrug in ijskast
De gemeente erkent nu ook dat er 
een relatie bestaat tussen het ver-
groten van de capaciteit van de Slo-
terbrug en de verkeersdrukte in de 
omgeving. In de stadsdeelcommissie 
van 3 december meldde Erik Bobel-
dijk, portefeuillehouder Verkeer, dat 

de plannen voor de vernieuwing van 
de brug zijn stilgelegd. Eerst wordt 
nu een Mobiliteitsplan opgesteld 
voor het hele stadsdeel. Daarin wordt 
gekeken hoe (sluip)verkeer, dat nu 
door woonwijken rijdt, anders naar 
de A4, A9 en A10 kan worden geleid. 

Ontsluiting Badhoevedorp 
De werkgroep Sloten heeft al her-
haaldelijk gevraagd om een verkeers-
circulatie-onderzoek, dat óók naar 
Badhoevedorp kijkt. Door de huidige 
beroerde A9-ontsluiting in Bad-
hoevedorp is het sneller om via de 
brug en Sloten naar de A4 en A10 te 
rijden! Wie dát oplost, voorkomt veel 
sluipverkeer. Die dure grotere Sloter-
brug is dan waarschijnlijk helemaal 
niet nodig… “Amsterdam Autoluw”, 
weet je wel?

Tussen Kerst en de jaarwisse-
ling blik ik graag terug op onze 
jongste Slotense traditie: de 
Winterfair. ‘Ondernemend Sloten’ 
wil graag vaker op het Sloter-
pleintje dergelijke activiteiten 
gaan organiseren. Dat pleintje is 
daarvoor ook écht geschikt. Qua 
afmeting, sfeer en zichtbaarheid 
is het perfect. Buren ondervinden 
geen overlast. 

Het zijn onzekere en verontrus-
tende tijden voor de wereld en 
de planeet. Het is prachtig dat 
er dan mensen zijn die de wereld 
juist een beetje mooier en fijner 
willen maken! Samen kunnen we 
op ons hele kleine stukje aarde 
verschil maken. Ik wens u het 
állerbeste voor het nieuwe jaar. 

 Tamar

Gezellige Slotense Winterfair

Op 29 november werd het verbouw-
de pand van de SAZ (Stichting Am-
sterdamse Zwerfkatten) op de hoek 
Vrije Geer/Slimmeweg geopend.

Het pand is prachtig opgeknapt. 
Omdat van nieuwe zwerfkatten niet 
bekend is of zij een ziekte bij zich 
dragen, moeten zij eerst een tijdje 
apart in een hok verblijven. “Maar”, 
zo vertelt een enthousiaste vrijwil-
liger, “dat vinden zij helemaal niet 

erg. De meeste dieren zijn uitge-
put en hongerig als ze hier binnen 
komen. Dan is het wel fijn om een 
warm en veilig hok met voldoende 
eten voor jezelf te hebben. Als ze op 
krachten zijn gekomen en gezond 
blijken, mogen ze gaan wennen in 
de socialisatie-kamers.” Vrijwilligers 
vervullen hier ‘knuffel-diensten’. 
Sommige katten vinden vervolgens 
hun weg naar het asiel waar zij in 
contact komen met een nieuw baas-

je. Andere zijn vaak te verwilderd. 
Na castratie/sterilisatie worden zij 
indien mogelijk teruggebracht naar 
de plek waar ze zijn opgepikt. Bui-
ten het bieden van opvang runt de 
SAZ vanuit de vernieuwde opvang 
de helaas benodigde voedselbank 
voor dieren. Diereneigenaren, die 
tijdelijk problemen hebben met 
het onderhouden van hun dieren, 
kunnen een beroep doen op deze 
voedselbank.

Doet u mee?
Traiteur ‘GEWOON eten en meer…” 
uit Oud Zuid sponsorde de hapjes en 
drankjes bij de receptie. De stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten draait op 
vrijwilligers. Houdt u van katten en 
lijkt het u leuk om te komen helpen? 

Wil je stage komen lopen in dit er-
kende leerbedrijf? Bel 020 619 0357, 
kijk op www.saz.amsterdam of kom 
langs. U bent van harte welkom!

Prachtig nieuw onderkomen voor zwerfkatten


