7.500 handtekeningen voor het behoud van de Lutkemeerpolder
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“Amsterdam, pak die kans voor de stad!”
In de hoop het bestemmingsplan van
de Lutkemeerpolder alsnog te veranderen, overhandigde dorpsraadlid
Irene Hemelaar op woensdag 24 juni
bij de Stopera 7.500 ondersteunende handtekeningen aan wethouder
Marieke van Doorninck. Ruim 100
actievoerders trotseerden de hitte en
betuigden hun steun.
Op 1 of 2 juli staat het verzoek om
het bestemmingsplan ‘Lutkemeerpolder’ te wijzigen op de agenda van
de gemeenteraad. Het gaat om een
principieel besluit. Kiest men voor
meer nog bedrijventerreinen in de
Lutkemeerpolder op Oud Osdorp,
of voor duurzame teelt van Amsterdamse groenten? Door de handtekeningen persoonlijk aan de wethouder
te komen overhandigen hoopt de
actiegroep goed zichtbaar te maken
aan het College en de gemeenteraad
dat er echt héél véél Amsterdammers
zijn die niet nóg meer (leegstaande)
bedrijventerreinen in de Lutkemeer
willen krijgen. In de eerstvolgende
Westerpost (15 juli) leest u wat de
gemeenteraad besloten heeft.
Hoofdpijn of kans?
Gaat de gemeenteraad dit hoofdpijndossier doorzetten? Kiest men
voor een bouwplan waar veel verzet
tegen is en dat in alle opzichten
indruist tegen hun eigen beleid? Of
ziet de gemeenteraad dit als een kans
voor de stad om het ánders te doen,
om groen en ruimte te sparen en er
samen met de burgers iets moois van
te maken? Om voor deze laatste optie
te kiezen, zal de gemeente wel lef
moeten tonen.
In één minuut
Om beurten richtten 15 ondertekenaars bij de Stopera ieder één
minuut het woord tot de gemeenteraadsleden van de commissie Ruimtelijke Ordening. Ieder met zijn eigen
verhaal waarom de Lutkemeerpolder
zijn groene landbouwbestemming
moet behouden.
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AGENDA

Vanwege de corona-maatregelen mocht niemand binnen in de Stopera komen
inspreken bij de commissievergadering. De creatieve actiegroep had hiervoor
een oplossing bedacht en een hoogwerker geregeld! Eén voor één werden de
15 insprekers in het bakje naar boven gehesen om de raadsleden toe te spreken. Op de foto is het de beurt aan boerin van de Boterbloem Alies Fernhout.
Met megafoon, en de zonwering opzij trekkend, kregen de insprekers zo de
onverdeelde aandacht van de gemeenteraadsleden. De vergadering werd telkens stilgelegd om te luisteren. Actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ toont lef. De
gemeenteraadsleden ook? Of overheerst hun angst voor financiële claims, ook
al was er sprake van aangetoonde fraude aan de ontwikkelkant?
(Foto: Hans Bootsma)

AKERTJE
Molen móet blijven draaien

De trouwe lezers van deze Rubriek weten dat de Molen van Sloten al tijden
in zwaar financieel weer verkeert. De corona-crisis heeft dit nog verder
versterkt. Het molenbestuur onderzoekt daarom vergaande maatregelen om
te kunnen overleven. Gedacht wordt aan de verhuur van het hele pand van
het Kuiperijmuseum en aan gedeeltelijke herinrichting van de molen zelf.
Daar is al jaren niets aan veranderd en een opfrisbeurt kan geen kwaad.
Juist nu is de molen op zoek naar nieuwe sponsoren (word ook Vriend!) en
nieuwe vrijwilligers. Samen móet het lukken om de molen op niet-commerciële basis open te houden.
Kom langs!
Vraag: Bent u al eens binnen geweest in de molen? Stond u al eens in de kap
tussen de oude balken uit 1847? Benut uw eigen woonomgeving als vakantiedoel! Reserveer uw rondleiding via molenvansloten.nl of bel 020 669 0412.

Zaterdag 4 juli
•	10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg
102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
•	13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 5 juli
•	10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•	11.00 – 14.00 uur: Plantenexcursie in De Oeverlanden. Onder deskundige
leiding van Hans Bootsma of Nico Jansen ontdekken wat er groeit, bloeit
en leeft. Kosten voor niet-leden: € 2,50.
Aanmelden via bestuur@oeverlanden.nl is verplicht.
•	11.30 uur: ‘Concert op de Speeltuin’. Klassieke muziek voor en door Slotenaren, o.l.v. Micky Wagner. Gratis toegang. Speeltuin Sloten.
•	13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zaterdag 11 juli
11.00, 13.00 en 14.30 uur: Landschap Noord-Holland organiseert (bij zonnig
weer met weinig wind) een vlinderherken-oefenwandeling door Natuurpark
Vrije Geer en de Slenk. Alle aanwezigen krijgen een vlinder-voorbeeldplaat
(die na afloop mee naar huis mag). Verzamelen bij het bankje tegenover het
hek naar de ooievaars op Natuurpark Vrije Geer. Deelname is gratis. Aanmelden via dorpsloten@gmail.com is verplicht.
Zondag 12 juli
•	10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Dagelijks
•	Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
Kent u het prachtige natuurpad
langs de Slotervaart tussen de Baden
Powellbrug en het groen achter de
school ‘Het Bovenland’? Wie daar
wandelt, waant zich ver weg van de
Randstad in een groene oase! (Als u
uw hond meeneemt: graag de poep
opruimen.) Meld u aan voor de vlinderwandelingen op 11 juli en ervaar
de natuur actief. Meer info: hiernaast
in de Agenda. (Foto: Anne Nicolai)

