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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Hoe zien De Oeverlanden er in 2040 uit?
Actie Osdorperweg: "Geen geklier, 30 hier!”
Vier Slotense en Oud Osdorpse Ooievaars geringd
Voetpad Osdorperweg in (te snelle?) recordtijd opgeleverd

AGENDA
Zondag 27 juni
• 11.00 - 12.30 uur: Bomenexcursie door Tuinpark Ons Buiten met Rinus Hofs.
U hoort alles over bijzondere monumentale bomen (met exotische afkomst).
Verzamelen: Plantsoen voor de kantine van 'Ons Buiten', Riekerweg 15.
Deelname 2,50 euro (kinderen gratis). Aanmelden is niet nodig.

Maandag 28 juni
• 19.00 - 20.30 uur: Webinar van de gemeente Amsterdam over de 'Concept
Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden'. Deelnemen? Klik hier.
Iedere donderdag
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Iedere vrijdag
• 16.30 – 17.30 uur: Open kerk: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk. In stilte
luisteren naar orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur). Iedereen is welkom.
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; na afloop gratis
drankje voor alle prikkers. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, Nieuwe
Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact: Werkgroep Sloten Schoner.
• Vanaf 12.00 uur: Kom ook tuinieren in de Tuinen van de Lutkemeer.
Etnastraat, voorbij de Lutkemeerweg. Info: info@behoudlutkemeer.nl.
Dagelijks
• 11.00 - 17.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS
Hoe zien De Oeverlanden er in 2040 uit?
Op 28 juni presenteert de gemeente Amsterdam digitaal zijn
"richtinggevende visie" op de toekomst van De Oeverlanden.
De presentatie gaat over de 'Concept Ontwikkelstrategie Landschapspark De
Oeverlanden'. Het gaat nog om een concept, dat de gemeente de komende

jaren samen met de belangrijkste betrokkenen uit het gebied en met andere
Amsterdammers gaat uitwerken tot een concreet plan. Met als doel dat het
"een authentiek, groen en afwisselend landschapspark wordt met ruimte voor
natuur én voor bezoekers", aldus de het projectteam van de gemeente.
Thema 'natuur' ontbreekt
De vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' is zeer kritisch over dit concept, zo
laat het bestuur weten. "Het thema 'natuur' is afwezig en in het natuurgebied
moeten de hogere natuurwaarden behouden blijven." Meer weten? Klik hier.
De vereniging heeft alle relevante linken op een rijtje gezet.

Deze romantische foto toont aan: de functies 'natuur' en 'recreatie' gaan nu al
prima samen. "Waarom dan tóch natuurwaarden verlagen?" Foto: Nico Jansen.

Actie Osdorperweg: "Geen geklier, 30 hier!”
“De verkeerssituatie op de Osdorperweg en in het bijzonder rond de
kruising met de Lutkemeerweg is en blijft enorm gevaarlijk en de
gemeente doet er niets aan!”, aldus Oud Osdorper Michiel Notten.
Michiel weet dat de échte oplossing niet zomaar voorhanden is. Tóch probeert
hij massale veel te snel rijdende verkeer tot ander gedrag te verleiden. Oud
Osdorpers (en wellicht ook Sloterweg-bewoners?) kunnen meedoen.

Lees verder...

"Geen geklier: 30 hier!"-vlaggen in Oud Osdorp. Foto: Theo Durenkamp.

Vier Slotense en Oud Osdorpse ooievaars geringd
Op 15 juni kwam ringer Engbert van Oort weer naar het landelijke
gebied om de kleuterooievaars te ringen.
Ruben en Mario van de Groenploeg van stadsdeel Nieuw-West boden weer
belangrijke ondersteuning: Vanuit het bakje van 'hun' hoogwerker werden
beide jongen uit het hoge nest op de schoorsteen van de Lutkemeerschool
gehaald. Op Natuurpark Vrije Geer plaatsen zij een ladder tegen de paal.
Ruben klom behendig naar boven en trof daar twee schijndode ooievaars aan.
Klik hier voor een beknopt beeldverslag van het ringen. Voor een uitgebreider
verslag zie: Vier kleuterooievaars op de Lutkemeerschool en in het Natuurpark
Vrije Geer geringd.

Voortaan gaat de kleinste (en jongste) Vrije Geer-ooievaar van de lichting
2021 door het leven als "6E559". Foto: Paul Koene.

Voetpad Osdorperweg in (te snelle?) recordtijd opgeleverd
Meestal duurt álles in Oud Osdorp veel langer dan gepland. Deze keer
niet. Maar misschien was het beter geweest als de uitvoerder de volle
geplande drie weken wel had gebruikt.
In de helft van de geplande tijd was het voetpad langs de Osdorperweg tussen
de Tom Schreursweg en de Joris van den Bergweg opgeknapt. De uitvoerder
had blijkbaar haast. Vraag is nu hoe lang dit nieuwe voetpad het uit gaat
houden.
Lees verder...

In plaats van een stoeptegelpad nu een halfverhard zandleempad, maar
helaas is de afwerking van de zijkant onder de maat... Foto: Theo Durenkamp.

AKERTJE
Geld voor de leukste plannen met de meeste stemmen
De gemeente Amsterdam investeert in leefbaarheid en sociale cohesie
in de buurten. Iedereen kan zijn dromen en wensen indienen bij
Buurtbudget Nieuw-West. Op deze website staat alle informatie.
Bijvoorbeeld ook welke projecten vorig jaar wonnen en waar u met vragen
terecht kunt. Voor het woongebied Sloten/Nieuw Sloten/ De Aker stelt de
gemeente € 136.000,- beschikbaar en voor Osdorp € 190.000,-.
Plannen indienen vóór 20 juli
Plannen indienen kan tot en met 19 juli. Daarna volgt een transparante
procedure. Als duidelijk is dat uw plan voldoende gesteund wordt door de
buurt en door de gemeente haalbaar wordt geacht, dan volgt van 25 oktober
tot en met 29 november (12.00 uur) een stemweek. Iedereen mag dan op
maximaal vijf projecten uit zijn eigen woongebied stemmen. De plannen met
de meeste stemmen worden uitgevoerd totdat het budget op is. Zo beslist u
als bewoner mee waar het geld aan besteed wordt. Via deze Nieuwsbrief blijft

u uiteraard op de hoogte van de initiatieven in het landelijke gebied.

LIEF EN LEED
Voormalig beheerder Natuurpark Vrije Geer overleden
De beheergroep Natuurpark Vrije Geer werd opgeschrikt door het verdrietige
nieuws dat voormalig beheerder van het park Henk Damen (63) op 15 juni
thuis is overleden. Henk had Corona doorstaan en dacht daarmee uit de
gevarenzone te zijn en meldde zich weer op zijn nieuwe werkplek. Snel
daarna kreeg hij waarschijnlijk Long COVID. Daartegen was zijn lichaam
helaas niet bestand. Op 19 juni stonden de leden van de beheergroep stil bij
het verlies van hun vroegere enthousiaste begeleider met een groot hart.

Voorjaar 2018: Beheerder Henk (van de gemeente Amsterrdam) laat zien hoe
blij hij is met de nieuwe brug naar het schapenland op Natuurpark Vrije Geer.

DE SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK

Geslaagd voor het eindexamen:
Floor van der Vlies (18), van de Osdorperweg op Sloten, rondde met succes
haar VWO (richting Economie en Maatschappij) af aan het Montessori Lyceum
Amsterdam. Voordat zij volgend jaar wil gaan studeren, kiest Floor nu eerst
voor een tussenjaar. Dan kan ze rustig bedenken welke studie ze wil gaan
volgen. Tot die tijd gaat zij vrijwilligerswerk doen en werken in de horeca.
Jadey Berendrecht (16), van de Ringvaartdijk, is geslaagd voor haar VMBO
op het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp. Volgend jaar begint Jadey meteen
aan de MBO-opleiding 'Meubelmaker scheepsinterieurbouw' aan het HMC
(Hout- en Meubilieringscollege) in Amsterdam.
Ook geslaagd? Laat van je horen!
Woon je in het landelijk gebied (Oud Osdorp, Sloten en de beide Akerwegen)
en ben je geslaagd? Stuur deze info dan op naar: dorpsloten@gmail.com.
• naam, leeftijd en het adres van de geslaagde;
• opleiding en de naam van de school;
• plannen voor volgend jaar.

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

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

