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Welkom bij de digitale 'rubriek' Sloten-Oud Osdorp
Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel IX
Kritische vragen over uitstel verkeersplan Osdorperweg
Sloten en Oud Osdorp in de sneeuw

AGENDA
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het
Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk).
Dagelijks
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl,
Dorpsplein 5.

NIEUWS
Welkom bij de digitale 'rubriek' Sloten-Oud Osdorp

Ja, het was natuurlijk even slikken om na een kleine 43 jaar wekelijks
in de Westerpost te hebben gestaan, voortaan via een ander kanaal te
gaan communiceren, maar verandering heeft ook zijn voordelen.
De werkgroep Publiciteit kan u nu veel flexibeler informeren over het wel en
wee van Sloten en Oud Osdorp.
En… niet onbelangrijk: We mogen weer schrijven wat we willen! De nieuwe
eigenaar van de Westerpost legde de Rubriek allerlei inhoudelijke beperkingen
op en dat was voor ons uiteraard niet acceptabel. Maar, we kijken liever
positief vooruit. Er staat zoveel te gebeuren dat we geen gebrek zullen hebben
aan kopij.
Lees verder...

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel IX
Gemeenteraad zegt (bijna) unaniem: "De Sloterweg is veel te druk en
levensgevaarlijk voor fietsers!" Nu nog de daden!
Dat eerste bleken bijna alle fracties tijdens de commissievergadering van 4
februari goed op het netvlies te hebben. Goed nieuws dus! De hoos aan post
die de raadsleden in de afgelopen week van bewoners hebben ontvangen,
heeft hier zeker aan bijgedragen.
Maar, het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn… Van de nog op
7 december door Wethouder Dijksma uitgesproken ambitie begin van dit jaar
de formele inspraak te beginnen van 'Sloten en Nieuw Sloten Autoluw' komt
niets terecht. Wat dat precies betekent is nog onduidelijk.
Lees verder...

Ook tijdens de lockdown blijft het op de Sloterweg gevaarlijk druk voor
fietsers. Foto: Diana Hense.

Kritische vragen over uitstel verkeersplan Osdorperweg
Opnieuw een tegenvaller voor wie al jarenlang wacht op de zo
noodzakelijke verkeersmaatregelen op de Osdorperweg: de plannen
zijn opnieuw uitgesteld.
De stadsdeelcommissieleden van GroenLinks hebben daarom naar het
Dagelijks Bestuur toe hun teleurstelling hierover uitgesproken. Dit gebeurde
op 26 januari tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw-West.
De voorgestelde verkeersmaatregelen ondervinden opnieuw vertraging, omdat
de portefeuillehouder Verkeer nu besloten heeft om eerst weer een nieuw
onderzoek te starten.
Lees verder...

In het nieuwe plan voor de Osdorperweg wordt de zogenoemde 'bovensloot'
niet opgeschoven t.b.v. een fietspad. Hierdoor blijft het landschappelijk
karakter ongewijzigd. Foto: Theo Durenkamp.

Sloten en Oud Osdorp in de sneeuw
Oud Osdorp als sneeuwlandschap, gefotografeerd door Trees Kaizer. En
Jasmijn Overbeeke legde haar zoon Lukas (2) op het Slotense Dorpsplein vast.
Hebt u ook mooie winterfoto's van Sloten, de Akerwegen of Oud Osdorp?
Van witte landschappen, sneeuwpoppen (met hun trotse makers) en straks
van het schaatsen?
Stuur ze op naar: dorpsloten@gmail.com

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
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