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NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM - SLOTEN
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl
Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther
en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
bovenstaand emailadres.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Nieuwe fietsfolder voor raadsleden GroenLinks en D66
Afgesproken pakket noodmaatregelen Sloten verdonkeremaand?
Geplande nieuwbouw aan de Gerrit van de Puijstraat is strijdig
met bestemmingsplan
Historische film ‘Sloten en de Sloterpolder in 1939’ nu openbaar

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).
Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk. In stilte luisteren naar
orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur), kaars branden, mediteren. Gratis toegang.
Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.
Dagelijks
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl,
Dorpsplein 5.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS
Vers van de pers: ‘Fietsen door de voormalige gemeente Sloten'
Nieuwe fietsfolder voor raadsleden GroenLinks en D66

Jan-Bert Vroege (D66, links op de foto) en Zeeger Ernsting (GroenLinks)
namen op 14 maart 2021 de allereerste fietsfolders met losse A3-plattegrond
in ontvangst uit handen van Tamar Frankfurther van de werkgroep Historie
Sloten-Oud Osdorp. Foto: Thera van Homeyer.
En ja, nu Zeeger Ernsting en Jan-Bert Vroege tóch op Sloten waren voor deze
overhandiging, konden ze meteen de gevaarlijke drukte op de Sloterweg
ervaren… Zij verbaasden zich erover dat er zelfs op een zondagmiddag tijdens

de lockdown nog zoveel autoverkeer over deze smalle weg reed…
D66 en GL: fietspartijen
Beide gemeenteraadsleden hoefden niet lang bij de kruising Sloterweg /
Ditlaar te staan om zelf te constateren dat de komst van de verkeersdrempels
de verkeerssituatie voor fietsers heeft verslechterd. Zij zagen ook met eigen
ogen hoe gevaarlijk het is voor fietsers om vanaf de Sloterweg rechtdoor de
dorpskern van Sloten in te rijden. Beiden gaan de fietstocht als het mooier
weer is zeker rijden. Jan-Bert: "Deze bijzondere fietstocht verbindt verleden,
heden en toekomst. Behalve de geschiedenis van Sloten laat het ook zien dat
nu en in de toekomst de fiets het vervoermiddel is dat buurten en wijken met
elkaar verbindt." En Zeeger: "De fiets is al bijna 150 jaar het 'smartste'
vervoermiddel dat er is: het is schoon, gezond, het neemt weinig ruimte in en
fietsen geeft veel plezier. Met de Agenda 'Autoluw' wil de gemeente die ruimte
bieden."
Historisch document
Op een losse plattegrond is te zien hoe groot de voormalige gemeente Sloten
was: Heel Nieuw-West plus nog een stukje van West.
Lees verder...

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIII
Afgesproken pakket noodmaatregelen Sloten verdonderkemaand?
In de vergadering van de Stadsdeelcommissie (SDC) op 9 maart zijn
tijdens de inspraak kritische vragen gesteld vanuit de werkgroep
Sloten.
Het ging over de al op 22 december 2020 met bewonersorganisaties en SDCleden besproken noodmaatregelen in verband met de verkeersonveiligheid in
Sloten. Deze voorstellen lagen ter advisering voor bij de Centrale Verkeers
Commissie (CVC).
Dit is op 7 januari 2021 schriftelijk bevestigd aan een van de insprekers.

Portefeuillehouder Bobeldijk ontkent dat deze voorstellen zijn ingediend bij de
CVC. De werkgroep en bewonerscomités zijn woest!
Noodpakket deel 2
Na de goedkeuring door de CVC op 1 december van deel 1 van het noodpakket
aan maatregelen – 7 drempels en een 30 km-regime op de westelijke tak van
de Sloterweg - was op 7 januari het aanvullende deel 2 aan de orde. Dit heeft
betrekking op het gehele traject van Langsom over de Vrije Geer en Ditlaar tot
aan het begin van de Sloterweg bij de Huizingalaan. Het gaat onder meer om
wijziging van twee voorrangsregelingen (Vrije Geer / Ditlaar en Ditlaar /
Sloterweg), instelling van een 30 km-regime over het gehele traject van
Langsom tot Huizingalaan, aanleg van veilige oversteekplaatsen voor
voetgangers en fietsers en aanleg van drempels op de oostelijke tak van de
Sloterweg.
Lees verder…

Zolang deel 2 van het noodpakket nog niet is ingevoerd, zijn bijvoorbeeld
fietsers die vanaf de Sloterweg rechtdoor de dorpskern van Sloten willen
inrijden, gevaarlijk kwetsbaar op de gevaarlijke ‘hotspot’ Sloterweg / Ditlaar.
Voorrang van afslaand verkeer is strijdig met het Verkeersreglement!

Geplande nieuwbouw aan de Gerrit van de Puijstraat is strijdig met
bestemmingsplan

Daar waar nu nog oude schuren staan wil een projectontwikkelaar vijf
geschakelde woningen bouwen. De Dorpsraad en omwonenden
hebben bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Ze zijn in strijd met
het bestemmingsplan en ze passen niet in het Beschermde
Dorpsgezicht.
Er is een gedegen bezwaarschrift opgesteld. Hieronder een impressie. Wilt u
de hele zienswijze lezen? Klik dan hier.
De bouwlocatie ligt aan een smal weggetje, een steeg, de Gerrit van der
Puijstraat. Op een achtererf waar volgens het bestemmingsplan helemaal niet
gebouwd mag worden. In de tekst staat letterlijk: “De bestaande schuren en
bijgebouwen die er al staan mogen bij sloop niet herbouwd worden.”
Lees verder...

De nieuwbouw van de vijf woningen staat gepland op de plek waar nu nog
oude schuren staan.

AKERTJES
Historische film ‘Sloten en de Sloterpolder in 1939’ nu openbaar
De in 1939 gemaakte filmbeelden over het leven in Sloten en de
Sloterpolder zijn sinds 1 maart 2021 openbaar. De film van een half
uur staat nu op Youtube en is hiermee dus voor iedereen te bekijken.

Voor het volledige artikel en een overzicht van wat er op te zien is, zie:
www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/sloten-en-de-sloterpolder-in-1939
Bekijk de film ‘Sloten en de Sloterpolder in 1939’ en klik op onderstaande link:
www.youtube.com/watch?v=Wl5XZfPvg4c

Landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld
Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:
dorpsloten@gmail.com

Tijdens een mooie wandeling naar De Oeverlanden kom je nog eens 'iemand'
tegen. Foto: Diana Hense.

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

