Werkgroep
en Dorpsraad
over Hotel Akersluis 8
Groot Onderhoud
Sloterweg
In november vorig jaar presenteerden ontwikkelaars verschillende
bouwplannen in de Tuinzaal van de
Molen van Sloten. De werkgroep
Sloten en de Dorpsraad Sloten-Oud
Osdorp hebben daarna hun mening
hierover gedeeld met het Dagelijks
Bestuur van stadsdeel Nieuw-West.

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.

Projectontwikkelaars hopen alle
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kunnen realiseren. Het waren echter
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Omleidingsroute
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Vandalisme in Reigersbos van Siegerpark

Enige tijd geleden hebben medewerkers van de gemeente Amsterdam met verdriet geconstateerd
dat erkerken
in hetinprachtige
Siegerpark
Beide
de Slotense
dorpskern
illegale
activiteiten
hebben plaatsvieren
uiteraard
het Paasfeest.
gevonden. Het Siegerpark ligt aan
de Sloterweg 773.
SLOTERKERK

Pasen in de Slotense kerken
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Peter de graaf, werkgroep Sloten

naast is er onherstelbare schade
aangericht door het doorzagen van
de hedera in de bomen. Deze klimplant geeft al decennia beschutte
broedgelegenheid aan vogels en
insecten en sterft nu af. Normaal
gesproken verwijdert de gemeente
de hedera uit bomen, maar gezien
de bijzondere natuurwaarde, vormt
het Siegerpark de uitzondering op
de regel. De politie is ter plaatse
geweest en zag dat er een loopplank
vanaf het perceel Sloterweg 705
naar het park was aangebracht.
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Zijn het kalfjes? Nee: Lammetjes!
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