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IN DEZE NIEUWSBRIEF

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

Gevolgen Omgevingsvisie 2050 voor landelijk gebied

Molen van Sloten weer voor íedereen toegankelijk

Terugblik op 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.

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
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Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel X

Eindelijk een noodplan voor een deel van de Sloterweg!

De eerste stap naar een veilige, niet overbelaste Sloterweg, is gezet!

Deel 1 van de noodmaatregelen wordt uitgevoerd. Nu ook het

waterschap hiervoor vergunning heeft verleend, zullen er spoedig

zeven drempels liggen.

Het gaat om het gedeelte tussen de dorpskern en de turborotonde halverwege

de Sloterweg. Binnenkort geldt hier officieel voor alle voertuigen een 30 km-

regime. 

Deze verkeersdrempels zullen tijdens de voorjaarsvakantie van woensdag 24

tot en met vrijdag 26 februari 2021 worden aangebracht. De Sloterweg wordt

hiervoor afgesloten. Het stadsdeel heeft beloofd dat het gemotoriseerde

verkeer in deze periode zo veel mogelijk wordt omgeleid over het Hoofdnet

Auto (zie illustratie) en dus niet via de Laan van Vlaanderen door Nieuw Sloten

zal rijden. Deze maatregelen betreffen het eerste gedeelte van een vorig jaar

overeengekomen noodpakket.

Vertraging Autoluw

In het afgelopen half jaar traden er opnieuw vertragingen op bij de

planvorming en de besluitvorming van het gemeentelijke project 'Sloten en

Nieuw Sloten Autoluw'. Eerst werden vertragingen veroorzaakt door bestuurlijk

overleg met Haarlemmermeer. Vervolgens zorgde de combinatie van

wethouderwisseling en weerstand uit andere delen van Nieuw-West voor

vertraging. De gemeente had eerder nog beloofd dat in januari 2021 de

formele inspraak zou beginnen. In plaats daarvan wordt nu onderzocht of er

nog alternatieven zijn naast de reeds onderzochte scenario's.

Noodmaatregelen deel 2

Lees verder...
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Bord met aankondiging aanbrengen drempels ter hoogte van Sloterweg 1045.

Omgevingsvisie Amsterdam 2050:

Bedreiging voor het landelijke gebied

Tot en met 3 maart mag iedereen via omgevingsvisie@amsterdam.nl

reageren op de ‘ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050’. In deze

Visie staan veel plannen, die officieel nog geen status hebben. Het

gaat vaak om ‘proefballonnetjes’ die, als ze doorgaan, grote afbreuk

zouden doen aan het landelijke karakter van Sloten en Oud Osdorp.

Hoewel het officieel dus slechts nog om “agenderende en richtinggevende”

plannen gaat, is het wel van belang om nu al van ons te laten horen. Of we

deze plannen meteen van tafel krijgen, is de vraag. Maar, ook als ze (onderin)

die beruchte ambtelijke lades blijven liggen, dan is dat tenminste wél met de

aantekening dat er veel verzet tegen bestaat…

De grootste schade van deze plannen is te verwachten in Oud Osdorp en in De

Oeverlanden. In Oud Osdorp lijkt tóch weer sprake zijn van een afslag van de

Westrandweg (A5) en dat zou desastreus zijn voor het landelijke gebied.

Hieronder meer daarover.

De Oeverlanden

Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol langs De Oeverlanden

klinkt misschien als een aardig plan Maar, weet wel: Als er een metrostation

‘Anderlechtlaan’ bij De Oeverlanden zou komen, dan gaat die wijde omgeving

daar zeker ook ‘ontwikkeld’ worden. Precies dát is ook het plan van de

gemeente, zo blijkt uit de Visie.

Lees verder...
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Het weidse polderland van de Osdorper Bovenpolder is de plek waar ter 
plaatse van de dwarswetering de geplande afslag van de Westrandweg in de

Omgevingsvisie 2050 zou moeten komen.

De Molen van Sloten is weer voor iedereen toegankelijk

Op 18 december 2020 plaatste bewonersorganisatie Eigenwijks een

oproep om te stemmen op ideeën voor de Wijk. Velen gaven toen

steun aan het initiatief van onze molen.

We hadden een filmpje gemaakt waarop te zien was dat de molen de

toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers niet in orde was en dat we

die wilden verbeteren. Om dit mogelijk te maken moest de stoep worden

opgehoogd en wordt de lift gerepareerd.

Er waren zoveel mensen die ons initiatief steunden, dat de regiegroep van

Eigenwijks besloot ons het volledige aangevraagde bedrag toe te kennen

vanuit het wijkbudget. Heel veel dank aan alle stemmers! Hopelijk mogen we

weer snel bezoekers toelaten.

Al geruime tijd moeten we het zonder inkomsten doen… Misschien wilt u wel

Vriend van de molen worden? Kijk voor meer informatie op:

www.molenvansloten.nl.

Jolanda Edema, bestuurslid Molen van Sloten

Lees verder...
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Op donderdag 18 februari 2021 rondden de stratenmakers hun
werkzaamheden buiten af.

Tóch nog even een terugblik op de sneeuw...

Nu sinds afgelopen weekend de lente in volle glorie is uitgebroken lijkt het

alweer ééuwen geleden dat we op de schaats stonden. Als reactie op onze

oproep in de vorige Nieuwsbrief kwamen echter nóg een paar mooie

winterplaatjes binnen die zeker een plek in onze Nieuwsbrief verdienen.

Daarom nog een laatste terugblik op de anderhalve week geleden...

Blijf vooral mooie foto's van het landelijke gebied opsturen naar:

dorpsloten@gmail.com

Langlaufen in De Oeverlanden. Foto: Hans Bootsma.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Afmelden

Dappere poes wandelt gemoedelijk op de sloot langs het weiland bij
Natuurpark Vrije Geer. Foto: Suzanne van Beek.

Watersnippen op het weiland bij Natuurpark Vrije Geer.
Foto: Joost van Hilten.
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