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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
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Het is erop of eronder: Blijft de Sloterweg open voor al dat
sluipverkeer?
Buurtbewoners tegen woningen op Oude Begraafplaats Osdorp
Naambord Greenstay Ditlaar op de goede plek
Vandalen vernielen hek noodtoegang Sportpark Sloten

AGENDA
Zaterdag 17 april
• 10.00 – 14.00 uur: De Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije
Geer, Sloten. Help ook gezellig mee! I.v.m. corona: neem zelf drinken en
brood mee. Info: Marina den Ouden, tel. 06-512 163 55 (maandag-vrijdag

tussen 7.30 en 16.00 uur), e-mail: marina.den.ouden@amsterdam.nl
Iedere zaterdag en zondag
• Politiebureautje Sloten bij droog weer open van 13.00 tot 17.00 uur en
daarnaast op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het
Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact:
Werkgroep Sloten Schoner.
Iedere vrijdag
• 16.30 – 17.30 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk, Osdorperweg 28. In stilte
luisteren naar orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur), kaars branden, mediteren.
Gratis toegang. Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.
Dagelijks
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVI
Het is erop of eronder: Blijft de Sloterweg open voor al dat
sluipverkeer?
"Gaat de geschiedenis zich herhalen? Laten we ons voor de vierde
keer verrassen? Blijft Sloten de directe op- en afrit van het
snelwegennet voor de wijde omgeving?"
Dat is de reactie van de werkgroep Sloten na overleg met de gemeente op
vrijdag 9 april 2021. De gemeente verspreidde die dag ook een bewonersbrief
in Nieuw-West en Badhoevedorp. Het project 'Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’
bestaat volgens hen opeens alleen nog maar uit "Sloterweg West".
Negen bewonersorganisaties uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer hebben

hun ontsteltenis, boosheid en bezorgdheid tegenover de gemeente geuit over
de gang van zaken. Eerst al per brief en nu ook mondeling. Het hele
besluitvormingsproces blijkt totaal omgegooid te zijn en met tenminste 9
maanden vertraagd. De werkgroep: "Precies dit maakten we in 1998, 2009 en
2012 ook al mee"
Meld u aan voor de inspraak
De gemeente gaat een online massabijeenkomst organiseren, een
zogenaamde 'aanvullende consultatie'. Deze vindt plaats op donderdag 22 april
2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Daar wordt een aantal alternatieven
gepresenteerd waarop u via 'een chatfunctie’ kunt reageren. Meld u meteen
aan via deze link.
Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

"De Sloterweg is Hoofdnet Fiets en blijft dat. Om het veilig te maken voor

fietsers, moet het aantal motorvoertuigen hier fors omlaag", aldus de
gemeente. Gaat de politiek nu eindelijk dapper doorpakken en kiezen voor een
autoluwe Sloterweg of wint de massale autolobby?

Buurtbewoners ageren tegen woningen op Oude Begraafplaats Osdorp
De Buurtgroep Oud Osdorp verzet zich hevig tegen de bouw van
woningen bij de oude begraafplaats aan de Osdorperweg. Dit is
dubbel-strijdig met het bestemmingsplan.
Er mag daar helemaal niet gebouwd worden. Waarom werkt de gemeente hier
dan toch aan mee? Zet dit niet de deur wagenwijd open voor andere
projectontwikkelaars die hier wel willen bouwen? Lees verder...

De monumentale begraafplaats aan de Osdorperweg. Foto: Erik Swierstra.

AKERTJES
Naambord Greenstay Ditlaar op de goede plek
Enige tijd geleden plaatste het Slotense shortstayhotel zonder toestemming
een groot wit naambord bij de entree van de oude dorpskern aan de
Sloterweg. De stedenbouwkundige van de gemeente Ronald Rijntjes was van

mening dat het bord daar vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt niet
op de gewenste plaats stond. Het opvallende bord verstoorde daar het rustige
van de Sloterweg.
Bovendien was de heer Rijntjes van mening dat dit opvallende witte bord niet
past op een plek zo dicht bij het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. "Op deze
nieuwe plek wordt de samenhang met het gebouw benadrukt en dat is goed",
aldus Rijntjes. Hotelmanager Reduan is blij dat deze kwestie is opgelost en
biedt zijn excuus aan dat de verplaatsing zo lang op zich liet wachten.

Op 8 april verhuisde het bord naar zijn eindbestemming.

Vandalen vernielen hek noodtoegang Sportpark Sloten
In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 april schrokken omwonenden
wakker van kabaal. Vandalen hadden met grof geweld het zware gietijzeren
toegangshek van het sportpark uit zijn scharnieren geknald. Hierdoor konden
de nooddiensten tijdelijk geen gebruikmaken van deze toegang, die eerder op
last van de politie is afgesloten. Junks en hangjongeren zorgden namelijk voor
sociale onveiligheid en vervuiling. Er werd ook chemisch afval in de natuur
gedumpt.

Sinds de afsluiting zijn de natuurwaarden van dit verwilderde bos sterk
verhoogd. Volgens de gemeente is dit gebied, aan de rand van de stedelijke
bebouwing, van grote waarde. Daarom valt het onder de Hoofdgroenstructuur.
Hier vinden veel kleine zoogdieren, vleermuizen en vogels hun onderkomen.
Gelukkig heeft de gemeente het hek snel hersteld.

Ambulance en brandweer kunnen de noodingang nu niet meer gebruiken.

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

Hebt u de Grote Zilverreiger bij Natuurpark Vrije Geer al gezien? Ed legde hem
(of haar?) jagend op 7 maart vast. Wilt u weten welke waarnemingen nog
meer op en rond Natuurpark Vrije Geer zijn gedaan? Klik dan hier.

Een lepelaar en grauwe ganzen in de Osdorper Bovenpolder Midden.
Foto: Trees Kaizer.

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