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AGENDA

Toen de stadsdeelraden (en latere 
bestuurscommissie) in en van Nieuw-
West nog écht invloed hadden, was 
het stadsdeel gezegend met een zeer 
betrokken lokale onafhankelijke 
politieke partij. De partij was diep 
geworteld in de lokale samenleving 
en luisterde goed naar de bewoners. 
De succesvolle partij bleef niet aan 
de zijlijn staan, maar pakte ook 
bestuursverantwoordelijkheid. Toen 
de stadsdeelcommissie in 2018 werd 
ingesteld, hield het op. 

Deze lokale politici wilden namelijk 
geen deel uitmaken van de nieuwe 
tandeloze en slechts adviserende be-
stuurslaag. Het resterende geldbedrag 
dat nog op hun partij-rekening stond, 
doneerden zij aan de Molen van Slo-
ten, die elk bedrag goed kan gebrui-

ken. Hiermee hield de partij BNW’81 
officieel op te bestaan. Een korte te-
rugblik, die geen recht kan doen aan 
het vele werk dat ‘de lokalen’ voor het 
landelijk gebied verzet hebben.

Akerwegen behouden
Zo speelde Pieter Harkema namens 
de partij ‘Osdorp Onafhankelijk 
Zelfbestuur’ (OOZ’81) in de stads-
deelraad van Osdorp een belangrijke 
rol bij het behoud van de Noorder- en 
Zuiderakerweg. In de plannen van de 
gemeente zouden beide wegen – net 
als wél gebeurd is met het tuin-
ders-achterland – onder het zand 
van de nieuwe woonwijk De Aker 
verdwijnen. Het was ook OOZ’81 die 
mede een lans brak voor de (her)bouw 
van de Molen van Sloten en de Oude 
Molen (Akermolen). 

Vóór sportpark en tuinparken
Slotervaart kende zijn eigen lokale 
partij, Slotervaart Levendige Tuinstad 
(SLT). Ook deze partij heeft veel gere-
aliseerd. In 2004, bijvoorbeeld, wilde 
de gemeente (wéér wethouder Duco 
Stadig) de tuinparkcomplexen Lissa-
bon en Ons Buiten en het sportpark 
bebouwen. Alleen de wielerbaan zou 
blijven bestaan. De gemeente had dit 
onzalig plan geheim gehouden. In de 
Kerstvakantie van 2003 werd bekend 

Zaterdag 29 augustus
•  13.30 uur: Workshop ‘Waterdiertjes zoeken’. Wat leeft er in de sloten en 

vijvers? Op onderzoek met schepnet, glazen potjes en loepjes.  
Leuk voor kinderen! Gratis toegang. Aanmelden verplicht:  
eigenhofnatuurlijktuinieren@gmail.com. Tuinpark Eigen Hof,  
Sloterweg 1173, Sloten. 

Zondag 30 augustus
•  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.

Gulle donatie van 2.141 euro aan de Molen van Sloten

Het formele einde van de enige lokale 
politieke partij van Nieuw-West

Sociale media over Sloten
Onrust over een Facebook-account over Sloten: Een onbekende blijkt men-
sen eerst te lokken met mooie oude Sloten-foto’s, die hij van de website van 
het Stadsarchief haalt. Daarna verspreidt hij plotseling extreem rechtse en 
haatzaaiende teksten! Deze groep heeft NIETS  te maken met Sloten(aren). 
Advies: ontvriend en negeer deze groep meteen. Immers, door te blijven 
volgen, kan de afzender zijn gevaarlijke ideologie verspreiden. Onbedoeld 
word je daar dan medeverantwoordelijk voor.Wilt u via Facebook weetjes 
over Sloten uitwisselen? Sluit u dan aan bij de groep ‘Buurtbabbel Sloten’. 
Of bij de WhatsApp-groepen voor urgente en minder urgente onderwerpen 
(zie Dorpengids). De website slotenoudosdorp.nl biedt veel actuele, histori-
sche en praktische informatie én mooie foto’s over het landelijk gebied. Tot 
slot: Al die historische pittoreske Sloten-foto’s vindt u makkelijk en gratis 
zélf op de website van het Stadsarchief: archief.amsterdam/beeldbank.

Overleden
Op 14 augustus overleed Arie 
Siedses, beter bekend als ‘Arie 
Haring’ op 66-jarige leeftijd. 
Arie was al geruime tijd ziek en 
had vele jaren zijn viskraam op 
het Sloterpleintje. De gemeente 
heeft zijn kraam al verwijderd. Er 
wordt nu nagedacht welke inrich-
ting dit beeldbepalende pleintje 
moet krijgen.  

Getrouwd
Jane Lang en Hein van Leeuwen 
ontmoetten elkaar op Natuurpark 
Vrije Geer, in de gelijknamige 
beheergroep… Op 18 augustus 
stapten zij in het huwelijksbootje. 
Hadden zij elkaar ontmoet als het 
referendum niet gewonnen was? 
Sinds een aantal jaar dirigeert 
Jane het gelegenheidskoor van 
Slotenaren bij de Kerstzang op 
het Dorpsplein. Hein verzorgt dan 
– samen met vrienden – op zijn 
trompet de muzikale omlijsting. 

LIEF EN LEED

Op 17 juli overhandigde Liesbeth Stricker (voorzitter BNW’81) de cheque aan 
molenvoorzitter Frans Urban (Foto: Ria Stricker).

dat de gemeenteraad al in janua-
ri 2004 hierover een besluit moest  
nemen… Liesbeth Stricker van SLT 
ontdekte dit. Zij organiseerde toen 
samen met de Dorpsraad op 4 januari 
2004 (in de vrieskou) een bus-rondrit 
met bijna alle gemeenteraadsleden, 
langs het sportpark en de beide 
tuincomplexen. De rit eindigde in de 
kantine van voetbalclub Blauw-Wit 
op Sportpark Sloten. Daar wachtten 
ruim honderd Slotenaren en andere 
belangstellenden hen op en werd 
gesproken (en gediscussieerd) over de 
collegeplannen, die daarna snel van 
tafel verdwenen. 

Beschermd Dorpsgezicht
In 2010 gingen de stadsdelen Sloter-
vaart, Osdorp en Geuzenveld-Sloter-
meer op in ‘Nieuw-West’. Ook de drie 
lokale partijen besloten hun krachten 
te bundelen. SLT, OOZ’81 en Leefbaar 
Slotermeer/Geuzenveld (LSG) gingen 
samen verder als ‘Bewoners Belangen 
Nieuw West ’81 (BNW’81)’. De al veel 
langer actieve Gerard Molewijk was 
degene die toen het vaandel van de 
lokale partij hoog hield. Zijn rol in de 
totstandkoming van het Beschermd 
Dorpsgezicht Sloten was bijvoor-
beeld onmisbaar. Ook in veel andere 
dossiers wist Gerard veel goeds te 
realiseren.

Amr (links) en Ghalid die op Oud Osdorp wonen, rooiden 
zondag fanatiek aardappels bij De Boterbloem!


