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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Investeert de gemeente in fietsveiligheid voor iedereen of alléén

voor hockeyers?

Spelen met water in de Speeltuin Sloten

Westtangent: Oude Haagseweg en Anderlechtlaan

Hoe ziet het landelijke gebied er misschien in 2050 uit?

Groenafval wordt weer opgehaald

AGENDA

Zaterdag 3 juli

• 10.00 uur: Zwerfafval prikken bij De Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West
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koffie aan.

Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Iedere vrijdag

• Vanaf 15.30 uur: Kantine De Schakel op Tuinpark V.A.T. is open voor

drankjes. 20.00 uur: Klaverjassen. Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

• 16.30 – 17.30 uur: Open kerk: Meditatie en kaars branden in de Sloterkerk.

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

Investeert de gemeente in fietsveiligheid voor iedereen of alléén voor

hockeyers?

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. "Dáár moet het dus veilig worden",

zou je zeggen. Waarom doet de gemeente dat dan niet?

Die vraag – en nog vele andere – stelden de Dorpsraad en de werkgroep
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Sloten aan sport-wethouder Simone Kukenheim. In hun brief met locatieschets

tonen zij hun verbazing dat zij totaal onverwacht op internet zagen dat de

gemeente een tijdelijk fietspad in de ecologische bosstrook naast de Sloterweg

op het sportpark wil gaan aanleggen.

Waarom kiest de gemeente híervoor?

Een greep uit de vragen van de Dorpsraad: Waarom kiest de gemeente wél

voor dit veel duurdere plan, waarvoor vijf bomen moeten sneuvelen en de

Hoofdgroenstructuur op het sportpark vernield wordt voor een zeer tijdelijk

fietspad met verlichting, terwijl er een veel beter en al goedgekeurd alternatief

is? Is er overleg geweest met de Politie? Zij hebben deze noodingang immers

laten afsluiten omdat daar veel overlast van (drugs)criminelen in het groen

was. En hoe moeten de fietsers dan vanaf dat tijdelijke fietspad veilig de

dorpskern van Sloten bereiken? Eerst moeten ze dan toch op de gevaarlijk-

drukke Sloterweg linksaf slaan en dan moeten ze ook nog eens voorrang

verlenen aan de continue autostroom die vanaf de Ditlaar voorrang op hen

heeft.

Waarom omarmt de gemeente niet de al een half jaar geleden door de

Centrale Verkeers Commissie goedgekeurde goedkopere tijdelijke maatregelen

op de Sloterweg (deel 2), die volgende maand al (!) het Hoofdnet Fiets voor

álle fietsers veiliger zouden kunnen maken? De gemeente reageert.

Lees verder…
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Zéér onveilig voor fietsers om hier linksaf te slaan op de Sloterweg.

Spelen met water in de Speeltuin Sloten

Half juni werd het nieuwe waterspeeltoestel in gebruik genomen.

De honderdjarige Speeltuin Sloten rust zeker niet op zijn lauweren. Het doel

om hier een inclusieve groene speeltuin van te maken, móet gehaald worden.

Want ook kinderen met een handicap hebben recht om (samen met andere

kinderen!) te spelen.

Elke duit blijft welkom

Als het financieel allemaal rondkomt, hoopt het speeltuinbestuur de komende

tijd ook nog andere nieuwe speeltoestellen aan te bieden. Het net gesloopte

kasteel, dat niet langer veilig was, moet natuurlijk worden vervangen. Doet u

ook een kleine (of grotere) duit in het zakje? Alle hulp is welkom! Nieuwe

speeltoestellen kosten namelijk veel geld. Doet u mee? Stort ook op de

rekening van de Speeltuinvereniging Sloten, NL 56 RABO 0373 11 44 94,

onder vermelding van “Nieuw speelkasteel”.
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Heerlijk kliederen met water… Foto: Ilse Groot.

Westtangent: Oude Haagseweg en Anderlechtlaan

Het is de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ niet gelukt om in contact te

komen, laat staan invloed uit te oefenen, op de inrichting van de Oude

Haagseweg. Bestuurslid Nico Jansen is gefrustreerd en legt uit.

Lees verder…
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De Westtangent-bus, incognito over de Oude Haagseweg. Foto: Nico Jansen.

Hoe ziet het landelijke gebied er misschien in 2050 uit?

Regeren is vooruitzien. Daarom stelde de gemeente een

‘Omgevingsvisie 2050’ op. Velen hebben hun mening over dit concept

met de gemeente gedeeld.

Op 7 juli is de gemeenteraad aan zet om zijn mening te geven. De

ambtenaren hebben het concept hier en daar wat aangepast. Er ligt nu een

‘concept Nota van Beantwoording’.

Afslag A5 en De Oeverlanden

In het breedsprakige wollige rapport stonden heel veel plannen. Een aantal

daarvan oogstte veel negatieve reacties. Dat gold onder andere voor het plan

om het polderlandschap van landelijk Osdorp mogelijk toch weer te gaan

vernielen door de afslag vanaf de A5 (Westrandweg) weer uit de beruchte

ambtelijke bureaulade te halen.

Ook groot en breed gedeeld verzet tegen de omvorming van De Oeverlanden

van ‘natuurgebied’ naar een ‘landschapspark’, omdat daarmee de huidige



natuurwaarden van het gebied verloren zouden gaan. Lees hier wat de

ambtenaren met uw zienswijzen gedaan hebben en wat wordt voorgelegd aan

de gemeenteraad.

Het polderlandschap zou compleet verloren gaan als die afslag van de A5 er
komt. Om het hoogteverschil te overbruggen, is een ruimtevretende

aansluiting noodzakelijk... Foto: Erik Swierstra.

Groenafval wordt weer opgehaald

Bewoner van de Sloterweg Harry Bruno stoorde zich er al tijden aan

dat het GFT-afval maar niet werd opgehaald. De aanhouder wint.

Bovendien komt er nu óók een eind aan de terugkerende ergernis dat

gebundeld tuinafval in de dorpskern van Sloten niet wordt opgehaald. Tuinafval

dat op tijd is aangemeld, wordt op voortaan vrijdagen door de gemeente

opgehaald. De regels hiervoor staan in deze brief.

Elke dinsdag

Aangezien veel bewoners van de Sloterweg hebben laten weten mee te willen

doen met de GFT-inzameling, komt de gemeente sinds 15 juni de containers

van Sloterweg-bewoners iedere dinsdag legen. Bewoners (ook van elders waar

gewerkt wordt met containers) die nog geen GFT-container hebben, kunnen er

een van 140 of 240 liter bij de gemeente aanvragen. Meer informatie daarover
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staat ook in bovenstaande brief.

"Ongelofelijk: de GFT-containers worden weer geleegd!" Foto: Harry Bruno.

SCHOOLTAS AAN DE VLAGGENSTOK

Geslaagd 

Jelle Ozinga (17) is geslaagd voor zijn HAVO-examen (Cultuur en
Maatschappij) aan het Gerrit van der Veen College en hangt uiteraard op de



Sloterweg de vlag uit. In het tussenjaar dat Jelle nu inlast gaat hij de
vooropleiding aan de Theaterschool van de Toneelmeesters in Amsterdam

volgen. Hij hoopt dat hij met die ervaring en kennis op zak in 2022 succesvol
door de auditierondes van een Theateropleiding komt. Dit jaar gaat Jelle ook

zijn diploma ‘ski-leraar’ proberen te halen. Dat doet hij in Nederland, in de ski-
hal in Zoetermeer en op de Amsterdamse ski-piste.

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

De nieuwe tandartspraktijk aan de Sloterweg 1160 was op TV: In het RTL4-
programma toonde tandarts Sharifi de nieuwste technieken van anti-aging-
technieken binnen de tandheelkunde. Dit is zijn specialisme. Sharifi runt de

praktijk ‘Mondzorg Sloterweg” samen met zijn moeder Soltani, die
mondhygiëniste is. De behandelingen van moeder en zoon maken chirurgisch

ingrijpen soms overbodig.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Op vrijdag 25 juni was er weer een langdurige grote stroomstoring in de
dorpskern van Sloten. "We kunnen de elektrakabels niet vinden", aldus de

hardwerkende reparatieploeg van Liander. Toen bleek dat zij nog werken met
de oude plattegronden uit 1966. Zij wisten niet dat hier in 2019 nieuwe kabels

zijn gelegd. De Liander-afdelingen voor aanleg en onderhoud
hebben verschillende computersystemen en er ze doen daar niet aan

informatie-uitwisseling...  
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