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Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel VI
De Centrale Verkeerscommissie Amsterdam is akkoord met het voorstel om
een 30 km-zone op de gehele Sloterweg in te stellen. Het gaat o.a. om het weghalen van de wegversmallingen en de aanleg van bus-vriendelijke drempels.

Op de levensgevaarlijke hoek Sloterweg/Ditlaar moet afslaand verkeer niet
langer voorrang krijgen; fietsers zijn hier vogelvrij!

Volgens de werkgroep Sloten is er
nu een stevige basis gelegd voor een
noodpakket ter overbrugging van de
periode tot de Autoluw-maatregelen
ingaan. De inspraak daarvoor begint
in januari. De slimme camera’s
worden pas in de loop van 2021 verwacht. Om de weg tot die tijd veiliger
te maken, wil de werkgroep de volgende aanvullende maatregelen:
- aanpassing van markeringen en
verkeersborden,
- veilige oversteekplaatsen voor
voetgangers en fietsers,
- wijziging van voorrangsregels ten
gunste van fietsers, zoals bij de
hoek van de Ditlaar en
- uitbreiding van de 30 km-zone naar
de Vrije Geer en de Ditlaar.

Grote puinhoop bij afvalcontainers
Op het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg wordt vaak illegaal grofvuil
naast de containers gedumpt. Wekelijks ruimt de werkgroep ‘Sloten
Schoner’ de ergste bende op. Maar,
dat is toch te gek voor woorden? De
klachtenregen van bewoners is tot de
gemeente doorgedrongen. Dat blijkt
uit het speciaal voor Sloten gemaakte bord dat hier sinds begin oktober
staat. Heeft dat zin? Het staat pal

naast het vorige bord waar toch duidelijk opstaat dat illegale dumpingen
kunnen leiden tot een boete van
90 euro… Is het ophangen van een
camera de volgende handhavingsstap van de gemeente? Hoe het ook
zij: Blijf vooral klagen (via 14020 en
internet). Hopelijk komt er ooit een
oplossing komt en wordt de entree
van de fraaie dorpskern niet langer
bezoedeld. Voor wie durft: Spreek

Brand reptielenhandel

baar. Van levensbelang, omdat deze
dieren buiten in de kou snel zouden
doodgaan. In zijn autoverhuurbedrijf wonen nu tijdelijk veel slangen,
hagedissen en andere reptielen. Het
is nog niet bekend hoe lang Dave’s
logees van zijn gastvrijheid gebruik
blijven maken.

Op 28 november was er ’avonds
laat brand in de reptielenhandel
(onder het snookercentrum) op de
Slimmeweg. De eigenaar vroeg
aan Slotenaar Belinda Kreugel of
ze even poolshoogte wilde gaan
nemen. De brandweer trof veel dode
dieren aan (in gesmolten bakken) in
de afgesloten raamloze ruimte vol
rook en hitte. Zo’n honderd dieren
konden (deels na mond-op-snuitbeademing!) in veiligheid gebracht
worden. Buurman Dave Bakker van
twee panden verderop (van Kapper
HBakker Autoverhuur) stelde meteen zijn bedrijf als opvang beschik-

Behoud Lutkemeer

De gemeenteraad heeft nog altijd
geen besluit genomen over het verzoek van actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ om het bestemmingsplan
terug te wijzigen van ‘bedrijventerrein’ naar de bestemming ‘agrarisch’
en blijft daarmee in gebreke. Tege-

degenen die illegaal dumpen aan op
hun gedrag!
lijkertijd vraagt de actiegroep aan
de civiele rechter of het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder
überhaupt wel rechtsgeldig is nu
blijkt dat het op corrupte wijze tot
stand is gekomen. “Wees gerust:
Wij geven de strijd niet op!” aldus
Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer.

Houtstook: ongezond

Wist u dat 1 kilo hout dat in een
goedgekeurde houtkachel wordt
verbrand even veel fijnstof veroorzaakt als de uitstoot van één
vrachtauto die van Amsterdam
naar Rome rijdt?
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Eigen Hof overtreft zichzelf met keurmerk
Het Slotense tuinpark Eigen Hof was
al in het bezit van de maximale score
(vier stippen) voor het nationale
keurmerk ‘Natuurlijk Tuinieren’. Wie
ooit dit keurmerk kreeg, onderwerpt
zich vervolgens ook periodiek aan
een herkeuring. Afgelopen september vond de herkeuring plaats. Eind
november kreeg Eigen Hof goed
bericht. Hein van Leeuwen vertelt
– namens het bestuur – vol passie
en trots: “Niet alleen heeft Eigen
Hof opnieuw het maximale aantal
stippen behaald, maar daar bovenop ook nog eens een acht procent
hogere score. We hebben dit resultaat
met name dankzij onze werkgroep
Natuurlijk Tuinieren behaald. Zij
hebben zich hier in de afgelopen
jaren enorm voor ingezet. Daardoor
heeft het park deze transformatie
door kunnen maken. Onze tuinders

leveren daarmee een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid van
de omgeving en een mogelijk verder
herstel daarvan. Duurzaam beheer
geeft het groen op de oorspronkelijke
bodem immers veel kracht, zowel in
natte als droge perioden. En dat kunnen we in deze tijd, waarin helaas
nog steeds het nodige groen verloren
gaat, zeker goed gebruiken.”

LIEF EN LEED
Overleden

Op 24 november overleed de Slotense Stien de Klerk op 88-jarige leeftijd.
Stien was een van de elf kinderen van veldwachter Thomas de Klerk, die
werkzaam was in het ‘Kleinste Politiebureautje van Nederland’. Zij werd
geboren op nummer 1209 en trouwde met Jan Kompier, zoon van de eigenaar van Kerkzicht (op nummer 1201). Zij runde lange tijd met haar man
de schoenenwinkel aan het adres Sloterweg 1189. Alle Slotenaren kochten hier (op de pof) hun schoeisel. Toen op de plek van de tuinderijen van
Sloten steeds meer nieuwbouwwijken met winkelcentra verrezen, moest
zij de tent sluiten. Stiens herinneringen – ook aan Sloten in oorlogstijd –
blijven gelukkig bewaard in een mooie film, die u kunt bekijken op
geheugenvanamsterdam.nl.

