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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Wethouder: "Uitstel Autoluw en Sloterbrug eerst!”
Bestrijding giftige en stinkende blauwalg in de Nieuwe Meer
Doe mee aan de schilderwedstrijd over de gemeente Sloten
Hebben we een échte Banksy op Sloten?
Ooievaarsnieuws

AGENDA
Zondag 11 april
• 11.00 uur – 12.30 uur: Rinus Hofs verzorgt een rondleiding door het
Siegerpark, een lusthof uit de dertiger jaren in de Engelse landschapsstijl.
Verzamelen bij de ingang, Sloterweg 773. Deelname voor kinderen gratis,
volwassenen: € 2,50. Aanmelden niet nodig.
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).
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 XV
Wethouder: "Uitstel Autoluw en Sloterbrug eerst!”
Op 1 maart liet de wethouder van Verkeer officieel weten dat hij de
besluiten over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ pas eind 2021 wil
laten nemen in plaats van nog in maart 2021.
Hij schrijft dan ook dat de besluitvorming over de Sloterbrug tegelijk zal plaats
vinden. Bijna onmiddellijk – op 5 maart - reageren 9 organisaties van
bewoners en fietsers uit Amsterdam en de Haarlemmermeer in een brief aan
o.a. de wethouder. Ze zijn ontsteld over het uitstel, woedend over onnodig
nieuw onderzoek en vol zorg over de fietsveiligheid. Vervolgens deelt de
wethouder op 25 maart de gemeenteraad doodleuk mee dat “de Sloterbrug
niet kan wachten op de Sloterweg”.
Lees verder...

Bestrijding giftige en stinkende blauwalg in de Nieuwe Meer
Na maanden bouwen gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland
volgende week in De Nieuwe Meer de strijd met blauwalg aan.
De nieuwe installatie 'mengt' het water op 15 meter diepte. Hierdoor gaat de
waterkwaliteit omhoog en kan iedereen veilig in De Nieuwe meer zwemmen.
Deze nieuwe installatie wekt ook nog eens energie op.
Lees verder...

Het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het werk. Foto: Nico Jansen.

AKERTJES
Schilderwedstrijd Sloten: insturen tot 15 juni
Iedereen, amateurs en professionals van alle leeftijden, mag meedoen aan de
schilderwedstrijd ‘De geannexeerde gemeente Sloten; toen, nu en straks’. Vijf
kunstenaars hebben hun werken via het emailadres slotenkunst@gmail.com al
ingezonden. Dankzij een gulle bijdrage van het Fonds voor Nieuw-West krijgt
de winnaar 500 euro en is de tweede prijs 250 euro. Alle inzendingen worden
straks tentoongesteld op de website geheugenvanwest.amsterdam. Verbeeld
ook hoe stadsdeel Nieuw-West (en een deel van West) er uitzag, uitziet of uit
gaat zien (zoals u hoopt of vreest). Meer weten? Klik hier.

Blik op Sloterdijk (1920), D.J. van Haaren

Hebben we een échte Banksy op Sloten?
Je weet het nooit helemaal zeker... Drie kunstwerken (met apen en
beren) onder de viaducten van de Oude Haagseweg en de A4 zouden zomaar
van de hand van Banksy kunnen zijn. Op 7, 9 en 10 april wordt er op TV door
de NPO een documentaire uitgezonden over deze beroemde mysterieuze
kunstenaar, die maatschappijkritische muurschilderingen maakt en van wie
niemand weet wie het is...

Wie langs de woonboten over de Ringvaartdijk naar de Nieuwe Meer (en
Aquarius) wandelt, komt drie bijzondere muurschilderingen tegen, die mogelijk
van de hand van Banksy zijn. Foto: Willem Kleyn.

LANDELIJK GEBIED IN BEELD
Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:
dorpsloten@gmail.com

Afval-puinhopen
Ook bij het afvalpunt op de hoek Osdorperweg is het telkens een grote bende.
Er wordt steeds meer afval gedumpt. Wie doet dat toch? De gemeente heeft

zowel de afvallocatie Slimmeweg / Sloterweg als Osdorperweg / Vrije Geer op
de lijst van "probleemlocaties" gezet. Blijf het vooral bij de gemeente melden
als het er weer een bende is. Foto: Eleni Varonos.

Ooievaarsnieuws
Langs de Osdorperweg in Oud Osdorp zijn twee verliefde ooievaars druk bezig
met de bouw van hun boom-nest. Ook op een van de palen in de
Lutkemeerpolder heeft een paar dit jaar voor het eerst een nest gebouwd.
Daar en op Natuurpark Vrije Geer wordt sinds begin april gebroed. Het paar op
de Lutkemeerschool broedt al sinds eind maart. Er zijn nu dus vier ooievaarskoppels actief in het landelijke gebied! De ooievaars van de Osdorperweg
hebben geen van beide een ring en hadden dus elders hun wieg staan. Op dit
moment is nog niet bekend of de Lutkemeer-ooievaars geringd zijn. De reactie
van de Nieuwsbrief houdt zich aanbevolen voor meer informatie en mooie
foto's. Foto: Trees Kaizer

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

