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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Zeven zinloze (?) drempels en 30km-regime op de halve

Sloterweg

Molen van Sloten gaat verder zonder Kuiperijmuseum

Lief en Leed

Corona-wandelingetjes door Sloten

AGENDA

Zaterdag 6 maart 2021

• 10.00 – 12.00 uur: Zwerfvuil verzamelen in en rondom natuurgebied De

Roerdomp. Start op de parkeerplaats bij dierenkliniek Stad & Land aan de Tom

Schreursweg 102 (vlakbij Halfweg). Denk aan de corana-regels en houd

afstand van elkaar. Meer informatie op: www.roerdomp-amsterdam.nl

Iedere zondag

• 10.30 – 11.30 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het

Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk).
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Dagelijks

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

Dorpsplein 5.

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XI

Zeven zinloze (?) drempels op de halve Sloterweg

De verwachtingsvolle blijdschap over de komst van zeven drempels

met een 30 km-regime op de helft van de Sloterweg was helaas van

korte duur. Op 24 februari begon men met de werkzaamheden. Maar,

zodra de gemeente de hekken drie dagen later had verwijderd, was

de Sloterweg metéén weer de voorkeursroute voor het doorgaande

verkeer naar de A4. Het aantal voertuigen lijkt nog niet erg

afgenomen en de automobilisten rijden nog even snel!

De zeven drempels vormen kennelijk geen reden voor het grootste deel van

het doorgaand verkeer om een andere route te kiezen en zelfs nauwelijks of

niet om vaart te minderen. Aan weerszijden van de drempels is zoveel ruimte

over dat men prima kan ‘slalommen’ over het lagere deel van of zelfs langs de

drempels. De gemeente heeft wonderlijk genoeg niet voorzien dat men tijdens

het ‘creatief ontwijken van de drempels’ fietsers snel over het hoofd ziet en de

bermen kapot rijdt.

Het is dan ook niet verbazend dat de redactie van deze Nieuwsbrief direct na

het openstellen van de Sloterweg veel teleurgestelde en boze reacties ontving

met deze strekking: “Wat een zinloze dure investering, die de Sloterweg alleen

maar onveiliger maakt… Ik snap niet hoe de gemeente na al die jaren alleen

maar met déze actie komt. Hoe zit het nu eigenlijk met de inspraakprocedure

voor ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’, die afgelopen november is begonnen?”

En: “Volgens de aannemer gaan er zo dooien vallen”.

Geef ook uw mening

Zet u ook uw vraagtekens bij deze zeer beperkte uitvoering van het totale

tijdelijke maatregelenpakket? Laat dat dan aan (het DB van) de

stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en de wethouder weten. Onderaan dit

artikel vindt u hun emailadressen.
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Race ook virtueel mee over de Sloterweg!

Er heerst vooral onbegrip onder Slotenaren en fietsers die ‘gewoon’ veilig over

het Hoofdnet Fiets willen fietsen: “Hoe kan dat nou? Neemt de gemeente het

gevaar voor fietsers op de smalle Sloterweg dan helemaal niet serieus?”

Ook de werkgroep Sloten van de Dorpsraad voelt zich in zijn hemd gezet door

de gemeente. Een proef op de som: met een veel te hoge snelheid van boven

de 65 km/uur over de weg kun je met een gemiddelde personenauto

gemakkelijk zonder vaart te verminderen óver of lángs de drempels. Ook

slalommen rond de drempels gaat heel gemakkelijk. Bewoners hebben dit

vastgelegd in filmpjes. Onder andere via deze link kunt u het korte ritje van

een halve minuut meemaken!

Lees verder...

Automobilisten rijden zonder snelheid te minderen lángs de drempels.
Hierdoor wordt de Sloterweg nóg onveiliger voor fietsers! Gemeente, kom in

actie en maak deze smalle dijkweg autoluw…

Molen van Sloten gaat verder zonder Kuiperijmuseum

Wie de Molen van Sloten al langer volgt, weet dat de molen altijd al

met financiële tekorten kampt. Om ook de coronacrisis te overleven

zijn er substantiële structurele inkomsten nodig. Daarom heeft het

molenbestuur ervoor gekozen om alle drie verdiepingen van het

naastgelegen Kuiperijmuseum te gaan verhuren.

Hierdoor krijgt de molen, naast vele donaties van Vrienden, maandelijks vaste

inkomsten en daarmee een veel steviger financiële basis. Binnenkort kunnen

wij hierover hopelijk meer vertellen. Eerst hopen wij met de verkoop van een
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deel van de collectie van het museum en van horeca-materialen nog wat geld

voor de molen op te halen.

Molen zo snel mogelijk weer open

Voor de molen zelf geldt dat de vrijwilligers met smart wachten op

versoepeling van de coronamaatregelen. Zodra de regering groen licht geeft

aan de musea, mag ook de molen weer open voor bezoekers. De vrijwilligers

staan te trappelen van ongeduld om hun gasten weer dagelijks te mogen

rondleiden door deze prachtige poldermolen uit 1847.

Verkoop collectie Kuiperijmuseum

Lees verder...

Unieke koopjes en de opbrengst komt helemaal ten goede aan de molen!
Foto: Jolanda Edema.

LIEF EN LEED

Sietske Worm overleden

Bijzonder verdrietig nieuws: Op 17 februari 2021 overleed de in Oud Osdorp

(Osdorperweg 781 C) geboren Sietske Worm op 27-jarige leeftijd. Daarmee

verliezen Sietze en Aukje hun dochter en zusje. Sietske werd donderdag 25

februari 2021 bijgezet bij haar moeder op de algemene begraafplaats te

Zwanenburg.

AKERTJES
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Corona-wandelingetjes door Sloten

Het landelijke gebied biedt volop ontspanning in de buurt. Hebt u al eens een

kijkje genomen op het prachtige Siegerpark? Ook Natuurpark Vrije Geer is een

fijne bestemming. Leuk om de gezinsuitbreiding van de ooievaars te volgen!

Stuur uw foto's van Sloten en Oud Osdorp ook op naar:

dorpsloten@gmail.com

Siegerpark

Het Siegerpark is dagelijks overdag geopend en gratis toegankelijk. Het park

wordt ecologisch beheerd. Naast bijzondere planten en bomen treft u hier ook

beeldbouwwerken uit de collectie van het Stedelijk Museum. De ingang van

het park ligt tegenover het adres 'Sloterweg 746'. 

Natuurpark Vrije Geer

Het paartje Vrije Geer-ooievaars heeft op Sloten overwinterd. Op 23 februari

hebben ze al gepaard... Zolang er nog geen eieren gelegd zijn, is de zware

ploegendienst van broeden, beschermen en voeden nog niet begonnen. Nu

kunnen ze dus nog even samen flaneren over het weiland bij het park. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Afmelden

Ooievaarsringer Engbert van Oort stuurt met enige regelmaat terugmeldingen

over de op Sloten en Oud Osdorp geringde ooievaars. Er zijn overal in Europa

vogelaars die met verrekijkers ringnummers aflezen en hun bevindingen

doorgeven. Meestal blijken ‘onze’ ooievaars niet verder te komen dan de

reusachtige afvalhopen bij Icova (Westpoort). Daar kunnen ze namelijk lekker

snacken. Deze keer was er nog steeds geen sprake van spectaculaire vliegreis,

maar tóch meldenswaard: Twee ooievaars (eentje uit Oud Osdorp en de

andere van Sloten) van de lichting 2018 zijn op 11 februari gespot op de

graslanden bij Slot Zuylen in Utrecht. Toch ongeveer 34 kilometer van hun

geboortenesten. Dat was dus dineren 'op stand'....
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