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AGENDA

Zeker met het mooie weer van de 
laatste weken is de irritatie van veel 
te hard rijdend sluipverkeer op de 
Osdorperweg tot een hoogtepunt ge-
stegen. Maar er wordt aan gewerkt! 

De plannen en besluitvorming 

rond de herinrichting van de weg 
vorderen gestaag. Vorige week 
dinsdag heeft er weer een overleg 
plaatsgevonden tussen de gemeente 
en de Klankbordgroep. Vanwege de 
Corona-maatregelen werd het een 
videovergadering.

Foto: Marja Kamp

GESLAAGD
De 16-jarige Donna van der Heul 
(Sloterweg 1225A) haalde haar 
diploma (cum laude!) aan de 
Culinaire Vakschool Hubertus en 
Berkhoff. Het was een tweetalige 
opleiding (Nederlands/Engels). 
In september start Donna met de 
vervolgopleiding ‘Hotel en 
Management’ aan het ROC.
Ben jij ook geslaagd en woon je op 
Oud Osdorp, Sloten of de Aker-
wegen? Mail dan je naam, adres, 
opleiding, schoolnaam en plannen 
voor volgend jaar naar:  
dorpsloten@gmail.com. 
Dan kom jij ook in de krant!

Zaterdag 13 juni
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten 

open.
Zondag 14 juni
•  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 

open.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Sloten is blij met de IJshoeve en 
Patatzaak op de ‘Kop’ van het dorp, 
maar hun bezoekers zorgen wél voor 
veel vervuiling… Ook de eigenaren 
van de Patatzaak en de IJshoeve 
Sloten vinden het vele zwerfafval 
“verschrikkelijk”.

De Slotense Linn Dijkstra (9) ergert 
zich wild aan de rommel en besloot 
zelf te gaan opruimen. Een prima 
initiatief, dat een plek verdient 
in deze Rubriek! Maar, je zou dit 
probleem natuurlijk eigenlijk bij de 
wortel moeten aanpakken. Allereerst 
bij de klanten die niets op straat 
moeten gooien. Xander Struijk van 
de IJshoeve en Debbie van Patat-
zaak oriënteren zich al op duurzaam 
verpakkingsmateriaal, zoals bamboe 
voor ijsbekers en -lepeltjes en patat-
bakjes. Als die dan per ongeluk op 
straat terecht komen, is dat tenmin-
ste niet schadelijk voor het milieu. 
Er is contact met de gemeente om 
een nieuwe bak te plaatsen op het 
parkeerterrein achter de molen en 

om de huidige open prullenbakken 
(waar vogels afval uit pikken) op 
het Sloterpleintje te vervangen voor 
andere passende exemplaren. Tot die 
tijd ruimen naast Linn ook Debbie, 
Xander en de werkgroep ‘Sloter 
Schoner’ deze rommel op. Verzoek 
aan alle lezers: Spreek vervuilers 
(hier en elders) alsjeblieft meteen 
aan op hun gedrag!

Veel zwerfafval
IJslepeltjes en ijs- en frietbakjes op de Sloterweg

Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

 “Super goed werk, Linn! Kom maar 
een gratis patatje bij de Patatzaak 
halen!” (Foto: Suzan Jacobs)

Na een melding van de Sloten-
se Anne Nicolai herstelde de 
gemeente de ecotunnels rond 
Natuurpark Vrije Geer. Ook bij 
onvoorzichtig maaiwerk zijn ze 
nu beschermd.

Omdat de weg geen onderdeel 
uitmaakt van het Hoofdnet Auto en 
daarmee dus als ‘bestemmingsver-
keer’ is aangeduid, dient de weg ook 
als zodanig te worden ingericht. Uit-
gangspunt van de klankbordgroep is 
dan ook: een 30 km-zone met ruim 
baan voor de zwakkere verkeers-
deelnemer, maar met behoud van het 
landelijk karakter. Aan die plannen 
wordt in concept al gewerkt, maar 
er moet eerst een besluit worden 
genomen over de methode van hand-
having op het sluipverkeer. 

Camera-opties
De gemeente legde de klankbord-
groep dan ook enkele opties voor. 
Verreweg de simpelste is de bekende 
knip; een verzinkbare paal die het 
doorgaande autoverkeer onmoge-
lijk maakt. Voor hulpdiensten en 
ontheffingshouders kan hij op een 
zender zakken. De modernere vari-
ant is een gesloten verklaring met 
een camera. De weg is dan gewoon 
open, maar als je geen ontheffing 
hebt, en je rijdt langs die camera 
krijg je een bekeuring. De laatste 
variant is die met meerdere camera’s 
die toegangscontrole voeren op de 
drie locaties; Veenderijbrug (Half-
weg), Joris van der Berghweg en 
Ookmeerweg. Bestemmingsverkeer 
kan dan ontheffing krijgen, maar 
een van de ondernemers zag die 
optie niet zitten; alle klanten voor 
ontheffing aanmelden is ondoenlijk. 
Een vierde optie waarbij zonder 
ontheffingen door twee camera’s een 
traject-meting wordt gedaan en aan 
de hand van tijd wordt bepaald of 
een kenteken bestemmingsverkeer 
is of niet, wordt nog onderzocht op 
haalbaarheid. Er staat nog niet vast 
welk systeem er komt, maar alle 
partijen zijn het erover eens: Het 
sluipverkeer heeft zijn langste tijd 
op de Osdorperweg gehad.

Bij voorgaande onderzoeken en 
situaties waarbij de weg afgesloten 
is geweest, was al duidelijk aan-
getoond dat de omliggende infra-
structuur, het geweerde sluipverkeer 
makkelijk aankan. Ook loopt er een 

onderzoek naar de haalbaarheid van 
een knip op de Tom Schreursweg.

Meer informatie
Op www.amsterdam.nl/osdorperweg 
vindt u de notulen van de vergaderin-

gen. Bewoner of ondernemer aan de 
Osdorperweg? Mail naar k.o.o@ziggo.nl  
en ontvang ook onze nieuwsbrief.

Namens de Klankbordgroep 
Oud Osdorp, Hans de Waal


