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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

r: Z erf

il er amelen in en rondom nat

rgebied De

Roerdomp. Start op de parkeerplaats bij dierenkliniek Stad & Land aan de Tom
Schre rs eg 102 ( lakbij Half eg). Denk aan de corana-regels en ho d
afstand an elkaar. Meer informatie op:

.roerdomp-amsterdam.nl

Iedere zondag
10.30

11.30

r: Z erfaf al prikken in en rond Sloten. Ver amelen in het

Dorpsh is Sloten, Nie

e Aker eg 14 (tegeno er de Sloterkerk).

Dagelijks
Politieb rea tje Sloten open op er oek: 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 met

n 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 e en drempels ormen kennelijk geen reden oor het grootste deel an
het doorgaand erkeer om een andere ro te te kie en en elfs na
niet om aart te minderen. Aan

elijks of

eers ijden an de drempels is o eel r imte

o er dat men prima kan slalommen o er het lagere deel an of elfs langs de
drempels. De gemeente heeft

onderlijk genoeg niet oor ien dat men tijdens

het creatief ont ijken an de drempels

etsers snel o er het hoofd iet en de

bermen kapot rijdt.
Het is dan ook niet erba end dat de redactie an de e Nie

sbrief direct na

het openstellen an de Sloter eg eel tele rgestelde en bo e reacties ont ing
met de e strekking: Wat een inlo e d re in estering, die de Sloter eg alleen
maar on eiliger maakt
maar met d
oor A tol

Ik snap niet hoe de gemeente na al die jaren alleen

e actie komt. Hoe it het n eigenlijk met de inspraakproced re
Sloten en Nie

Sloten , die afgelopen no ember is begonnen?

En: Volgens de aannemer gaan er o dooien allen .
Geef ook uw mening
Zet

ook

raagtekens bij de e eer beperkte it oering an het totale

tijdelijke maatregelenpakket? Laat dat dan aan (het DB an) de
stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en de
artikel indt

h n emailadressen.

etho der

eten. Onderaan dit

Race ook virtueel mee over de Sloterweg!
Er heerst ooral onbegrip onder Slotenaren en etsers die ge oon
het Hoofdnet Fiets

eilig o er

illen etsen: Hoe kan dat no ? Neemt de gemeente het

ge aar oor etsers op de smalle Sloter eg dan helemaal niet serie s?
Ook de

erkgroep Sloten an de Dorpsraad oelt ich in ijn hemd ge et door

de gemeente. Een proef op de som: met een eel te hoge snelheid an bo en
de 65 km/

r o er de

eg k n je met een gemiddelde personena to

gemakkelijk onder aart te erminderen

er of l ngs de drempels. Ook

slalommen rond de drempels gaat heel gemakkelijk. Be oners hebben dit
astgelegd in lmpjes. Onder andere ia de e link k nt
een hal e min

het korte ritje an

t meemaken!

Lees erder...

A tomobilisten rijden onder snelheid te minderen l ngs de drempels.
Hierdoor ordt de Sloter eg n g on eiliger oor etsers! Gemeente, kom in
actie en maak de e smalle dijk eg a tol

Molen van Sloten gaat verder zonder Kuiperijmuseum
Wie de Molen van Sloten al langer volgt, weet dat de molen altijd al
met

nanci le tekorten kampt. Om ook de coronacrisis te overleven

zijn er substanti le 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 ele donaties an Vrienden, maandelijks aste
inkomsten en daarmee een eel ste iger nanci le basis. Binnenkort k nnen
ij hiero er hopelijk meer ertellen. Eerst hopen

ij met de erkoop an een

deel an de collectie an het m se m en an horeca-materialen nog

at geld

oor de molen op te halen.
Molen zo snel mogelijk weer open
Voor de molen elf geldt dat de rij illigers met smart

achten op

ersoepeling an de coronamaatregelen. Zodra de regering groen licht geeft
aan de m sea, mag ook de molen

eer open oor be oekers. De rij illigers

staan te trappelen an onged ld om h n gasten

eer dagelijks te mogen

rondleiden door de e prachtige poldermolen it 1847.
Verkoop collectie Kuiperijmuseum

Lees erder...

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

LIEF EN LEED
Sietske Worm overleden
Bij onder erdrietig nie

s: Op 17 febr ari 2021 o erleed de in O d Osdorp

(Osdorper eg 781 C) geboren Sietske Worm op 27-jarige leeftijd. Daarmee
erlie en Siet e en A kje h n dochter en

sje. Sietske

erd donderdag 25

febr ari 2021 bijge et bij haar moeder op de algemene begraafplaats te
Z anenb rg.

AKERTJES

Corona-wandelingetjes door Sloten
Het landelijke gebied biedt olop ontspanning in de b

rt. Hebt

al eens een

kijkje genomen op het prachtige Siegerpark? Ook Nat

rpark Vrije Geer is een

jne bestemming. Le k om de ge ins itbreiding an de ooie aars te olgen!
Stuur uw foto's van Sloten en Oud Osdorp ook op naar:

dorpsloten@gmail.com

Siegerpark
Het Siegerpark is dagelijks o erdag geopend en gratis toegankelijk. Het park
ordt ecologisch beheerd. Naast bij ondere planten en bomen treft
beeldbo

hier ook

erken it de collectie an het Stedelijk M se m. De ingang an
het park ligt tegeno er het adres 'Sloter eg 746'.

Natuurpark Vrije Geer
Het paartje Vrije Geer-ooie aars heeft op Sloten o er interd. Op 23 febr ari
hebben e al gepaard... Zolang er nog geen eieren gelegd ijn, is de

are

ploegendienst an broeden, beschermen en oeden nog niet begonnen. N
k nnen e d s nog e en samen aneren o er het

eiland bij het park.

Ooie aarsringer Engbert an Oort st

rt met enige regelmaat ter gmeldingen

o er de op Sloten en O d Osdorp geringde ooie aars. Er ijn o eral in E ropa
ogelaars die met errekijkers ringn mmers a e en en h n be indingen
doorge en. Meestal blijken on e ooie aars niet erder te komen dan de
re sachtige af alhopen bij Ico a (Westpoort). Daar k nnen e namelijk lekker
snacken. De e keer

as er nog steeds geen sprake an spectac laire liegreis,

maar t ch meldens aard: T ee ooie aars (eentje it O d Osdorp en de
andere an Sloten) an de lichting 2018 ijn op 11 febr ari gespot op de
graslanden bij Slot Z

len in Utrecht. Toch onge eer 34 kilometer an h n

geboortenesten. Dat

as d s dineren 'op stand'....

U ont angt de e nie sbrief omdat
ich hier oor hebt ingeschre en bij
.sloteno dosdorp.nl.
Afmelden

