“Nee, niet nóg meer festivals met
harde basdreunen en house-muziek!”
De gemeente Amsterdam is van plan
om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan.
Deze keiharde versterkte muziek
veroorzaakt echter grote overlast.
Samen kunnen we dit plan blokkeren!
Ja, een kleine doelgroep liefhebbers
van house- en dancemuziek wordt
blij van dit initiatief. Maar, de meeste
Amsterdammers willen helemáál
niet urenlang verplicht ‘meegenieten’ van allesdoordingende harde
basdreunen! Als de nieuwe plannen
doorgaan, moet de volumeknop
na 23.00 uur straks wel wat omlaag, maar lang niet voldoende. De
gemeente komt eerdere toezeggingen niet na. Bewoners werden niet
bij deze plannenmakerij betrokken
en de inspraakprocedure is ‘heel
strategisch’ tijdens de zomervakantie
gelanceerd… Maar… het is gelukkig
nog niet te laat! Iedereen kan tot 10
september eenvoudig aan de gemeente laten weten dit niet te willen.
Geluid draagt ver
Ook Amsterdam Nieuw-West is
‘gezegend’ met een aantal festivallocaties. Naast de Sloterplas/Sloterpark is bijvoorbeeld de Polderheuvel
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AGENDA
in de Tuinen van West (Oud Osdorp)
‘uitverkoren’. Dat lijkt (vanuit
Osdorp, Slotervaart en Slotermeer)
‘een ver van je bed-show’, maar dat
is het niet. Geluid, zeker die zware
basdreun, draagt ver. Uit ervaring is
bijvoorbeeld bekend dat bij westenwind (niet ongebruikelijk!) housemuziek op Spaarnwoude tot diep in
Nieuw-West voor overlast zorgt. Nou,
de Polderheuvel ligt véél dichterbij. Hetzelfde geldt voor versterkte
muziek van Ruigoord als de wind uit
het noorden komt. En bij oostenwind
mag Nieuw-West meegenieten van
keiharde muziek uit het Olympisch
stadion. De Dorpsraad Sloten-Oud
Osdorp en de werkgroep Landelijk
Oud Osdorp zijn gelukkig alert en

Waterpeil op peil

Door de hoge temperaturen en droogte is veel water verdampt. Het water(peil) op Sloten, Oud Osdorp en elders in Nieuw-West stond hierdoor
korte tijd lager dan gebruikelijk. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht heeft Waternet half augustus extra water ingelaten vanuit de
Ringvaart en de Sloterplas. Via gemalen werd het water doorgepompt en
werd overal het peil hersteld. Het tijdelijk lagere peil heeft geen negatieve
gevolgen, ook niet voor de kwetsbare veengebieden.

In de papier-container?
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We willen duurzaam leven en scheiden dus braaf ons afval. Dat is soms
lastiger dan je denkt. Wist u dat kassabonnetjes en pizzadozen niet in de
papierbak mogen? Daar zit namelijk een plastic-achtige coating op. Gooi ze
dus voortaan bij het restafval. Dan raakt het échte papierafval niet vervuild
en kan daardoor beter gerecycled worden. Zegt het voort!

roepen alle bewoners van NieuwWest op hun mening hierover aan
de gemeente kenbaar te maken: “Wij
willen toch niet verplicht ‘mee-trillen’ met die keiharde muziek? Je
kunt als bewoner dan geen kant op.
Ook met gesloten ramen dringt het
gedreun onze woningen binnen.”

Zaterdag 5 september
•	10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg
102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt Fruittuin van West koffie aan.
Zondag 6 september
•	10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•	11.30 uur: ‘Concert op de Speeltuin’. Klassiek voor en door Slotenaren, o.l.v.
Micky Wagner. Gratis toegang. Speeltuin Sloten.
Dagelijks
•	Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Hoe maakt u bezwaar?
Het is heel eenvoudig om uw mening
met de gemeente te delen. Schrijf
voor 10 september een briefje (met
daarboven de tekst “Zienswijze evenementenbeleid” naar de gemeente
Amsterdam. Alleen de mededeling

dat u niet wilt dat er meer en grotere
overlastgevende evenementen met
versterkte muziek worden toegestaan,
is al voldoende. Vermeld ook uw naam
en adres. Mail naar: inspraak.evenementen@amsterdam.nl. Of schrijf

naar: Gemeente Amsterdam, Stedelijk
Evenementenbureau, Postbus 202,
1000 AE Amsterdam. Voorbeeld-brieven staan op: www.geenN1.nl. Het
voorgenomen beleid vindt u op de
website van de gemeente.

Zwarte Pad langs de Ringvaart: 25 cm hoger
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
zorgt ervoor dat we droge voeten
houden, ook als het waterpeil door
klimaatveranderingen stijgt. Daarom
kreeg Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap, opdracht
om de dijk tussen de Ringvaart en
woonwijk De Aker (tot aan Theehuis De Akermolen) op te hogen en
te verstevigen. Op 17 augustus is
Waternet gestart met deze werkzaamheden. Het Zwarte Pad – dat
bovenop de dijk ligt en toegang verleent aan de woonboten – wordt 25
cm opgehoogd. Als bestrating komen
hier betontegels met gaten te liggen,
waar gras doorheen gaat groeien.

Het pad is straks met de auto alleen
toegankelijk voor laden en lossen bij
de woonboten. Het voetpad op de
dijk krijgt een parkeerverbod. Parkeren blijft mogelijk op het parkeerterrein aan de Zuiderakerweg.

Nieuw fietspad
Fietsers kunnen straks gebruikmaken van een nieuw fietspad, dat
Waternet onderaan de dijk aanlegt
tussen de Zuiderakerweg en P. Hans
Frankfurthersingel. De dijk wordt
na de werkzaamheden opnieuw
ingezaaid met gras. Het gebied blijft
deel uitmaken van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS, het ecolint
dat Amstelland en Spaarnwoude
verbindt. De flora en fauna zullen
door dit groot onderhoud tijdelijk
verstoord raken, maar kunnen
daarna weer goed herstellen. De
werkzaamheden zijn half december
klaar.

