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AGENDA
OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS
Donderdag 3 december
•  10.00 – 12.00 uur: Openkerkdeur in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Vrijdag 4 december
•  16.30 – 18.00 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk. In stilte luisteren naar 

orgelmuziek (17.00 – 17.30 uur), kaars branden, mediteren. Gratis toegang. 
Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.

Zaterdag 5 december
•  10.00 uur: Zwerfafval prikken Roerdomp (Oud Osdorp). Tom Schreursweg 

102, bij de dierenkliniek.
Zondag 6 december
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers, Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg, tegenover 
Sloterkerk.

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

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel IV
De afgelopen week kwamen talloze 
adhesiebetuigingen binnen n.a.v. de 
bewonersbrieven van de Dorpsraad 
en de gemeente: “Eindelijk worden 
we verlost van die dagelijkse ver-
keersstromen door Sloten!”, “Kun-
nen we straks écht veilig fietsen en 
wandelen over de Sloterweg?” en 
“Komt de ambulance dan niet meer 
vast te staan?” 

Tijdens de vergadering van de 
stadsdeelcommissie van afgelopen 
week bleek dat sommige bewoners 
van De Aker actievoeren tegen 
de plannen, omdat zij hun snelle 
toegang tot het snelwegnet willen 
behouden. 

De Aker
In 2003 werd speciaal voor De 
Aker de T106 met de Lijnderbrug 
(verlengde Ookmeerweg) als snelle 
toegang naar de snelweg aangelegd. 
Bij de omlegging van de A9 is die 
aansluiting omslachtiger geworden. 
Gevolg: nóg meer sluipverkeer door 
Sloten. Tijdens de vergadering pleit-
ten enkele Akerbewoners terecht 
voor verbetering van de aansluiting 
op de T106. Dit punt wordt zeker 
meegenomen bij de Mobiliteitsstu-
die Nieuw West, die een integrale 
aanpak heeft. Anderen, die meen-
den dat het plan Autoluw van tafel 
moest, vingen bij de meeste com-
missieleden bot. Een ruime meer-
derheid van de stadsdeelcommissie 
blijft voor het zo spoedig mogelijk 
aanpakken van de verkeersproble-
men in Sloten en Nieuw Sloten. 

Doorgaande routes 
Vorige week vermeldde deze Ru-
briek dat, ook als het plan ‘Auto-
luw’ is ingevoerd, alle bewoners 
van Sloten en Nieuw Sloten nog 
steeds álle kanten op kunnen 
rijden en dat bezoekers hier elk 
adres kunnen blijven bereiken. Het 

Pancratius-klok van slag
Het is u vast opgevallen dat het aantal klokslagen van de rijksmo-
numentale Sint-Pancratiuskerk op Sloten op de hele uren al een 
tijdje afweek van de echte tijd. Het parochiebestuur heeft daarom 
een gespecialiseerd klokbedrijf opdracht gegeven dit te herstellen. Er 
moet een nieuwe motor worden aangeschaft en mogelijk moet ook de 
computer, die de klok aanstuurt, vernieuwd worden. Om verdere ver-
warring te voorkomen, is de luidfunctie voorlopig uitgezet. Hopelijk 
vertellen beide Slotense kerkklokken weer snel eendrachtig hoe laat 
het is. Tot die tijd biedt de Sloterkerkklok in zijn eentje houvast.

doorgaande verkeer kan straks 
niet meer dwars door Sloten over 
de Sloterweg rijden; of dwars door 
Nieuw Sloten via de Laan van 
Vlaanderen. Men zal via het Hoofd-
net auto moeten rijden, zoals eigen-
lijk nu ook al het geval is. Vanuit 
De Aker en Osdorp loopt de snelste 
route naar de A9 via de Ookmeer-
weg en de T106. En die naar A10 
en A4: via Calandlaan, Huizinga-

laan en Plesmanlaan en vervolgens 
via de Sneevlietweg naar de A10; 
of via de Oude Haagseweg naar 
de A4. Afhankelijk van de be-
stemming, is men dan inderdaad 
mogelijk enkele minuten langer on-
derweg. De gemeente zorgt op het 
Hoofdnet Auto tegelijk voor betere 
doorstroming: Obstakels worden 
verwijderd, opstelvakken verlengd 
en er komt een ‘Groene Golf’.

Autoluw in het kort 
•  Alle doorgaande verkeer naar Hoofdnet. 
•  Alle bewoners kunnen alle kanten op.
•  Alle adressen blijven voor bezoekers bereikbaar.
Info: amsterdam.nl/BereikbaarSlotenNieuwSloten. En slotenoudosdorp.nl.

Ben Pouw (links op de foto) uit Badhoevedorp overhandigt aan dorpsraad-
voorzitter Sjoerd Jaasma de door hem zelf gemaakte trofee ‘Sloten’: ”Als dank 
aan álle vrijwilligers die samen zo goed voor het behoud van de historische 
dorpskern van Sloten zorgen en voor degenen die zich nu inzetten voor de 
verbetering van de verkeersveiligheid op Sloten en in Badhoevedorp. Gewel-
dig hoe jullie je inzetten voor het algemeen belang!”


