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Zaterdag 18 juli
•	10.00 – 14.00 uur:
Beheergroep gaat aan de 		
slag op Natuurpark Vrije 		
Geer, Sloten. Help gezellig
mee! Zelf drinken en 		
brood meenemen. Info: 		
NIEUWE
AKERWEG
14, 1066
ES AMSTERDAM-SLOTEN,
6174511
NIEUWE
AKERWEG
14, 1066
ES AMSTERDAM-SLOTEN
Ruud Lutterlof,
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl
tel. 06 – 287 41 952.	
Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Zondag 19 juli
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
•	10.30 - 12.00 uur:
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.
Zwerfafval prikken in
en rond Sloten; na afloop
gratis drankje voor alle
prikkers. Verzamelen in
de speeltuin.
(Ook op 26 juli!)
•	13.00 – 17.00 uur:
Kapucijners rooien bij
boerderij De Boterbloem,
Lutkemeerweg 262B, Oud
Osdorp.	
Dagelijks
• Politiebureautje Sloten 		
open op verzoek: 			
beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Restaurant Syriana gesloopt, en nu?

Lutkemeer
in Raad
Het verzoek om de bestemming van de Lutkemeerpolder te wijzigen van ‘bedrijventerrein’ in ‘biologische
landbouw’ is afgewezen. Een
minderheid van de Partij
voor de Dieren, ChristenUnie,
Denk, Liberaal Conservatieve fractie en de Partij voor
de Ouderen steunden de
motie om de bestemming te
wijzigen. De collegepartijen blijven vasthouden aan
de plannen “omdat het niet
anders kan”.
De gemeenteraad wil wel
weten wie de (potentiële?)
koper is, maar de wethouder wil die informatie niet
vrijgeven. Hoe kan de Raad
het College dan controleren?
‘Behoud Lutkemeer’ beraadt
zich samen met een aantal
juristen op vervolgstappen en
strijdt door!

Afgelopen april en mei werd Syriana gesloopt. Inmiddels is het van de
aardboden verdwenen.
Verlaat (wegens ruimtegebrek) nu pas de melding dat restaurant
Syriana – naast de Molen van Sloten – aan de Akersluis gesloopt is.
In het pand zat oorspronkelijk het sjieke Franse restaurant ‘De Aker’.
Toen dat bergafwaarts ging, kwam er een Syrisch eetparadijs met een
sfeervolle duizend-en-éénnacht-zolder. Daar en in de kelder werden
vervolgens feesten gegeven, waarvan de omwonenden veel overlast
ervoeren. Later werd het Syrische kwaliteitsrestaurant vervangen door
een restaurant met de ‘all-you-can-eat-formule’. Aan de achterkant
verrees een steak-restaurantje met vooral veel bezorgbrommers. Het
pand was inmiddels door gebrekkig onderhoud vervallen. De eens
zo trotse marmeren entree stortte langzaam maar zeker letterlijk in.
Niemand was dan ook verdrietig toen het pand afgelopen mei werd
gesloopt.
Wat gaat hier komen?
Dé vraag die iedereen nu bezighoudt: “Wat komt ervoor in de plaats?”
Inmiddels heeft de werkgroep Sloten een en ander grondig uitgezocht:
Er mág volgens de huidige regels een hotel (zonder restaurant) komen.
Dit is indertijd met slimmigheden op het laatste moment in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Anders dan eerder gedacht, kan het
huidige Amsterdamse hotelbeleid dit niet verhinderen. Het bouwontwerp dat projectontwikkelaar Midvast tijdens een inloopavond eind
2019 voorlegde aan de Slotenaren, riep veel weerstand (niet-dorps, te
massief en te hoog) op. Dit ontwerp zou de naastgelegen Molen van
Sloten de wind letterlijk uit de zeilen nemen. Hopelijk past Midvast
het bouwplan aan. Via deze Rubriek blijft u op de hoogte.

