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Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VII
“Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” kopt de Westerpost op
1 april 1998. Op 7 oktober 2009
schrijft dezelfde krant: “Variant 11
ontbrak: niets doen”. Dáár kiezen
de bestuurders voor! Op 5 januari
2012 bespreekt stadsdeel NieuwWest ‘variant 12’ met de bewoners,
met o.a. afsluiting van de Vrije Geer
tijdens de spits. Op 11 september
2013 zegt de stadsdeel-bestuurder “dat afgezien wordt van het
autoluw maken van de Sloterweg”.
Opnieuw: “Niets doen!” Gaat dat
nu voor de vierde keer gebeuren?
Verkeerscommissie akkoord met
noodplan Sloterweg
1 December 2020. De Centrale
Verkeercommissie Amsterdam gaat
na een spoedprocedure akkoord
met het tijdelijk maatregelenpakket voor de Sloterweg. Instelling
van een 30 km-zone, verwijdering
van wegversmallingen en vervanging en uitbreiding door effectieve,
bus-vriendelijke drempels vormen

de kern van dit noodpakket. De
plaatsen waar de drempels moeten
komen, zijn al in beeld gebracht.
Het noodplan is gericht op overbrugging tussen nu en het in de
loop van 2021 verwachte ‘Autoluw
voor Sloten en Nieuw Sloten’. De
verkeerspolitie oordeelt dat er vanwege de levensgevaarlijke situaties
zo spoedig mogelijk maatregelen
getroffen moeten worden. De aannemer staat klaar.

De Sloterweg (Hoofdnet Fiets) is zéér
gevaarlijk voor fietsers…

Laat stadsdeel de Slotenaren nu
opnieuw in de kou staan?
Inmiddels zijn wij drie bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissie
waarin uitvoerig gesproken is over
‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’
verder. De vele insprekers uit De
Aker krijgen elke keer van portefeuillehouder Bobeldijk te horen
dat hij zeker zorgvuldig naar alle
opgesomde problemen zal kijken. Tegelijk benadrukt hij dat
hij een advies over ‘Autoluw’ aan
het gemeentebestuur, gezien de

urgentie, zo mogelijk nog voor de
jaarwisseling wil behandelen in de
stadsdeelcommissie. Talloze malen
benadrukt hij het belang van een
korte termijn oplossing voor de
zeer onveilige Sloterweg. We zijn nu
bijna drie weken verder. Er is niets
gebeurd, anders dan dat er halverwege de Sloterweg een 30 km-bord
geplaatst is. Wordt er werkelijk opnieuw getraineerd onder het mom
van zorgvuldigheid? Stroperigheid
en traagheid zijn in dit geval het
toppunt van ónzorgvuldigheid!
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Sloten: 100 jaar geleden geannexeerd door Amsterdam
Op 1 januari 1921 werd Amsterdam
vier keer zo groot. De stad annexeerde op die dag de grote gemeente
Sloten. Zeg maar het hele gebied
dat tegenwoordig ‘Nieuw-West’ heet
en nog een stuk van huidige ‘West’.
Amsterdam slokte op diezelfde
datum ook de gemeenten Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafsmeer en
Buiksloot op.
In één klap verviervoudigde het
grondgebied van de gemeente
Amsterdam en telde de stad 35.481
nieuwe inwoners. De werkgroep
Historie Sloten-Oud Osdorp zag deze
gedenkwaardige datum uiteraard
allang aankomen en klopte aan bij
het maandblad Ons Amsterdam:
“Jullie gaan daar toch wel aandacht
aan besteden?”“Ja”, was het duidelijke antwoord.

Veel informatie en illustraties op de speciale website annexaties1921.com.

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Virtueel naar de Kerstnachtdienst
in de Sloterkerk

Dit jaar staan er drie kerstbomen
op Sloten: Een hele grote op het
Dorpsplein waar de Dorpsraad weer
voor gezorgd heeft. Een kleinere aan
de Osdorperweg, die als bewonersinitiatief vanuit het Huis van de
Wijk België bekostigd werd. Veel
omwonenden hebben hier inmiddels
al iets ingehangen. Tot slot staat er
een prachtige boom in de Sloterkerk.
Mooier dan ooit! U ziet deze rijkversierde boom ook als u via internet
live (of op een later moment) de
Kerstnachtdienst in de Sloterkerk op
24 december om 22.00 uur ‘bijwoont’.
Ga daarvoor naar de website kerkdienstgemist.nl/
stations/1457-Sloterkerk. Dominee
Martijn van Leerdam gaat voor.

Muzikale begeleiding door:
David Schlaffke (orgel) en Mariya
Semotyuk (dwarsfluit). Zo kunt u,
ondanks de corona-beperkingen,
hopelijk tóch een beetje het echte
kerstgevoel ervaren.

Jaar vol activiteiten
Ons Amsterdam zocht contact met
de tien historische verenigingen uit
alle in 1921 geannexeerde gebieden. Afgelopen november verscheen
een prachtige annexatie-special
van het maandblad. Geschiedenisstudent en stagiaire Janna Toepoel
coördineert het project en tuigde
een prachtige website op: annexaties1921.com. Hierop staat interessante achtergrondinformatie over
alle geannexeerde gemeenten. In de
komende tijd komt daar nog veel
meer informatie bij.
Als dat straks weer mogelijk is,
zullen in alle gebieden ook speciale

annexatie-activiteiten worden
georganiseerd. Uiteraard treft u op
deze website hiervan dan een overzicht. Ook de werkgroep Historie
Sloten-Oud Osdorp heeft allerlei
plannen: Er wordt een speciale
fietsfolder uitgebracht, wie dat wil
kan deze route begeleid met uitleg
afleggen, er worden – als dat weer
kan – lezingen georganiseerd en er
komt een schilderwedstrijd met de
titel ‘De geannexeerde gemeente
Sloten; toen, nu en straks’. Deze
wedstrijd gaat volgende week,
op 30 december, van start. Wordt
volgende week in deze Rubriek dus
vervolgd.
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