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IN DEZE NIEUWSBRIEF

De vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder is veerkrachtig

Groot onderhoud Lijnderbrug: Grote gevolgen voor De Aker,

Sloten en Nieuw Sloten

Bezwaren tegen bouwplan oude begraafplaats Oud Osdorp

Landelijk gebied 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.
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De vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder is veerkrachtig ‘Behoud

Lutkemeer’: “Lees onze nieuwe actiekrant!” 

De strijd tot behoud van de Lutkemeerpolder op Oud Osdorp is nog

lang niet gestreden. De actiegroep blijft geloof houden in een goede

afloop. En daar is ook alle reden toe.

Vorige week liet Wethouder Van Doornick weten dat het bedrijf dat grond heeft

gereserveerd in de Lutkemeerpolder om uitstel heeft gevraagd. Al bijna een

jaar ligt er een claim van dit bedrijf, waarvan de naam niet bekend wordt

gemaakt. “Logisch,” zegt Alies Fernhout: “ze weten inmiddels ook wel dat ze

enorme imagoschade oplopen door in de Lutkemeer te gaan bouwen”. En dat

het betreffende bedrijf twijfelt vindt Fernhout ook niet zo vreemd: “Uiteindelijk

zouden er zes gigantische distributiecentra moeten komen. Als dat vol komt

zijn de gevolgen voor de verkeersdoorstroming niet te overzien: de

Lijnderbrug en de Ookmeerweg kunnen die verkeerstoename helemaal niet

verwerken en dat begrijpt dat bedrijf natuurlijk ook.”

Lees verder…

Recent heeft ‘Behoud Lutkemeer’ een actiekrant uitgebracht. “Het was hoog

tijd om onze vele duizenden sympathisanten weer bij te praten!” Help ook mee

bij de verspreiding van de informatieve krant of haal hem op bij Boerderij De

Boterbloem.

Groot onderhoud Lijnderbrug: Grote gevolgen voor De Aker, Sloten en

Nieuw Sloten 
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Half februari werd bekend dat de gemeente Haarlemmermeer groot

onderhoud gaat uitvoeren aan de Amsterdamse baan en de

Lijnderbrug over de Ringvaart. Door de afsluiting van 1 tot 19 maart

2021 kan de belangrijke ontsluitingsweg voor Nieuw-West T106 bijna

drie weken lang niet worden gebruikt.

Hoewel de officiële omleidingsroute via het Hoofdnet Auto loopt, dus via

S106/S107 over Plesmanlaan, Huizingalaan en Oude Haagseweg, maken

vooral bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zich grote zorgen. Als de

gemeente Amsterdam geen adequate maatregelen treft, leidt deze situatie

zeker tot een verkeersinfarct in Sloten en in Nieuw Sloten, tot misschien in De

Aker en zelfs in Osdorp.

Enorme files door Sloten en Nieuw Sloten

De ervaring met sluipverkeer vanuit De Aker en Osdorp leert dat er heel veel

extra sluipverkeer door Sloten en Nieuw Sloten zal rijden. Natuurlijk zal veel

verkeer zijn weg kiezen over het alternatief: de Sloterbrug. Maar ook de

Sloterweg en zeker de Laan van Vlaanderen en de Anderlechtlaan zullen

getroffen worden, als directe toegang tot de A4. Stadsdeel Nieuw-West heeft

het eerste deel van het noodpakket aan maatregelen voor de Sloterweg – 30

km-regime en drempels - nog niet uitgevoerd.

Waar blijven de andere maatregelen?

Lees verder…

Bezwaren tegen bouwplan oude begraafplaats Oud Osdorp

Eind januari heeft de Buurtgroep Oud Osdorp aan het Dagelijks

Bestuur van stadsdeel Nieuw-West met klem verzocht om het

bouwplan voor het bouwen van twee woningen niet in behandeling te

nemen. Het gaat om de bebouwing van de kavel bij de voormalige

begraafplaats nabij Osdorperweg 532.

De bouwaanvraag is ingediend door de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte

uit Halfweg, eigenaar van de grond. De Buurtgroep: “Dit plan is dubbel strijdig

met het conserverende bestemmingsplan. Hierin staat duidelijk dat de

bebouwing langs de Osdorperweg niet mag uitbreiden én dat de bestaande

zichtlijnen op het omringende platteland in stand moeten blijven. Het plan van

de Parochie is overduidelijk in strijd met deze belangrijke pijlers onder het

bestemmingsplan en het mag dus niet worden uitgevoerd.”

Lees verder….
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Osdorperweg 532 naast de oude begraafplaats (rechts, bij de bomen).
Foto: Erik Swierstra.

Landelijk gebied in de sneeuw

Inmiddels hebben we al 505 abonnees voor onze Nieuwsbrief! (Zeg het

voort!)  Er kwamen heel wat mooie sneeuwfoto's van het landelijke gebied

binnen. Hieronder een impressie. 

Blijf vooral uw mooie plaatjes van Sloten, Oud Osdorp en de Akerwegen

opsturen naar: dorpsloten@gmail.com.

De Slotense Mira, Sarah, Olivia en Nora in Natuurpark
Vrije Geer op Sloten. Foto: Tamar Frankfurther.
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Oud Osdorp: Langs de Nico Broekhuysenweg. Foto: Trees Kaizer.

Oud Osdorp: Vanaf de Osdorperweg gezien naar het Bosch van
Drakensteinpad. Foto: Trees Kaizer.

De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer. Foto: Marijke Turksma.



 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
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Afmelden

Iglo langs de Osdorperweg (Oud Osdorp). Foto: Trees Kaizer.

Ben en Ineke Meijer op het Slotense Dorpsplein.
Foto: Ingeborg van Harten.

Schotse Hooglander in de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer.
Foto: Erik Swierstra.
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