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AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS

Donderdag 24 september
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zondag 27 september
•  10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 16.00 uur: Open Tuinendag ‘Herfst’, Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 

1173 (ingang tegenover Ditlaar), Sloten. Al wandelend genieten van prach-
tige herfstgeuren en -kleuren.

Dagelijks
•  Schooldagen: 08.45 – 16.00 uur: Inleveren van elektrische (kapotte) appa-

raten (met stekker of op batterijen) kleiner dan 76 cm bij De Driesprong, 
Sloterweg 1192 in container bij het witte hek. Lever uiterlijk 2 oktober in! 
Voor u: lekker oude rommel opruimen. Voor de leerlingen: hopelijk een uitje 
naar Nemo.

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

Afgelopen augustus was het zover: 
De gemeente begon eindelijk met de 
grondwerkzaamheden aan de Sloter-
weg ter hoogte van de nieuwbouwka-
vels vlak bij de rand van de dorpskern 
van Sloten! 

De lezers van deze Rubriek hebben 
dat zeker gemerkt, want deze werk-
zaamheden gaan gepaard met veel 
oponthoud op de toch al overbelas-
te Sloterweg. Nu de bouw van de 
woningen hier is afgerond, moet de 
sloot weer terugkomen, zoals hij daar 
al eeuwen lag. Dat staat ook zo in het 
bestemmingsplan. Zo gaat dit stukje 
Sloterweg weer meer deel uitmaken 
van de prachtige eeuwenoude smalle 
dijkweg. 

Nog even geduld…
De bewoners waren erg blij dat de 
werkzaamheden begonnen. Daar ging 
veel overleg met de gemeente aan 
vooraf en het is dan wel zo fijn als dat 
uiteindelijk leidt tot actie….  De ver-
traging bij de voorbereiding had ermee 
te maken dat het voor de gemeente 
aanvankelijk niet duidelijk was waar 
de kabels en leidingen precies lagen. 
En dat is wel essentiële informatie 
als daar ook een sloot gegraven moet 
worden. Dit alles zorgt ervoor dat de 
te verrichten werkzaamheden voor de 
gemeente een ingewikkelde legpuz-
zel zijn geworden. Wij hebben van de 
gemeente vernomen dat de werkzaam-

heden nu op schema lopen en medio 
november gereed zijn.

Mooie voortuinen
De bewoners van de nieuwbouwkavels 
voelen zich welkom in Sloten. We vin-
den het jammer dat het door dit alles 
langer gaat duren voordat wij onze 
voortuinen (bij de nieuwe sloot) mooi 
kunnen gaan inrichten. Ons streven 
is om hiermee goed aan te sluiten bij 
reeds bestaande voortuinen om ons 
heen. Wij willen dit dolgraag aanpak-

ken en kunnen niet wachten totdat het 
gereed is! Wij hoorden dat de Dorps-
raad zich tien jaar geleden sterk heeft 
gemaakt voor het behoud van de sloot 
en de komst van ‘normale’ bruggen. 
Daar zijn we erg blij mee, want we 
willen – ook met onze nieuwe huizen 
– graag zo veel mogelijk aansluiten bij 
de bestaande dorpssfeer.

Elsbeth Bloemert (sinds kort bewo-
ner van een woning op een zelfbouw-
kavel aan de Sloterweg).

24/7: contact met gemeente
Je zou verwachten dat de ge-
meente na kantoortijden en in het 
weekend onbereikbaar is. Niets is 
minder waar! Sinds enige tijd is 
het algemene informatienummer 
14020 dagelijks en dag en nacht 
bereikbaar. Buiten kantoortijden 
kun je echter wél alléén spoed-
eisende zaken melden. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om het melden 
van een gevaarlijke situatie in de 
openbare ruimte of om het doorge-
ven van lawaai. Zoals op dinsdag 
15 september, toen een kleine 
veertig bewoners van Sloten en 
elders in Nieuw-West doorgaven 
dat er tot ’s avonds laat “ergens 

vandaan” een allesdoordringende 
house-muziek-dreun te horen was. 
Wat bleek? Studenten hielden een 
illegaal feest op sloepen midden 
op de Nieuwe Meer. Door die 
lastig bereikbare locatie duurde 
het langer voordat de handhavers 
(waterpolitie) de party konden 
beëindigen. Maar, het is rond 23 
uur uiteindelijk wél gelukt. 
Hieruit blijkt maar weer: Klagen 
heeft zin. Zeker wanneer méér 
mensen de moeite nemen. Ook als 
u geen idee hebt waar het kabaal 
vandaan komt, staan de medewer-
kers van de gemeente u netjes te 
woord. 

Sinds de eerste week van september 
wordt de entree van Eigen Hof aan de 
Sloterweg 1192 (tegenover Ditlaar) 
gesierd door een prachtig hek. 

Een groepje enthousiaste tuinders 
van Eigen Hof heeft ervoor gezorgd 
dat het hek er nu is, zo vertelt Pa-
tricia Dekkers in De Snoeischaar: 
“Door corona heeft de productie 
wel een paar maanden vertraging 
opgelopen. Via schetsen, ‘veldonder-
zoek’, een materiaalproef en diverse 

kleurproeven zijn we gekomen tot 
dit uiteindelijke ontwerp. Het hek is 
uitgevoerd in twee tinten groen. Met 
de letters “E” en “H” geheel in stijl 

met het smeetwerk aan de straatzij-
de. Het hek is tot 2,50 meter hoog, 
ongeveer gelijk aan het oude hek 
en heeft nog altijd een hoofdhek en 
zijhek (voor wandelaars). De oude 
muurtjes, historisch erfgoed, zijn 
behouden. Er bovenop staan grote 
bloembakken, die uiteraard nog 
gevuld gaan worden. Wij hopen dat 
dit nieuwe toegangshek van Eigen 
Hof uitnodigend is voor natuurlief-
hebbers en ongewenste gasten zal 
weren!”

Nieuw hek voor Tuinpark Eigen Hof

“Wanneer komt die sloot langs de Sloterweg nou terug?”
Stand van zaken over bruggen en sloot bij zelfbouwkavels

Foto: Atze Broeckmans


