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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Wethouder: “Marsroute naar fiets-veiliger Sloterweg ligt vast"
Grote Sloten-vlag cadeau voor heropende Molen van Sloten
Tegenstrijdige uitgangspunten geven nauwelijks oplossing voor
veiliger Osdorperweg
Inzendtermijn schilderwedstrijd 'Gemeente Sloten' verlengd t/m
1 juli

AGENDA
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

Wethouder: “De marsroute naar een fiets-veiliger Sloterweg ligt vast"
Na een tumultueuze inspraak is de gemeente nu druk bezig om alle
600 reacties op het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’
te verwerken. Aanvullende gesprekken leverden ook nuttige
informatie op.
Meteen na de zomervakantie wordt duidelijk voor welke voorkeursvariant de
gemeente heeft gekozen. Dan start de inspraak over de ‘Nota van
Uitgangspunten’. Het is de uitdrukkelijke inzet van de wethouder en de
gemeenteraad om komende december hierover een besluit te nemen. De
randvoorwaarden liggen vast, maar de keuze van de voorkeursvariant nog
allerminst. De redactie van deze Nieuwsbrief sprak met wethouder Egbert de
Vries en met omgevingsmanager Bernard Kroeger.

Lees verder…

Grote en veilige capaciteit op de Plesmanlaan, Hoofdnet Auto met vrijliggende
fietspaden.

Grote Sloten-vlag cadeau voor heropende de Molen van Sloten
Naast die grote molen oogt de gewone vlag, tot nu toe het enige
formaat, véél te klein. "Dat is geen gezicht..."
Daarom wapperde de kleurrijke Sloten-vlag met daarop het wapen van de
voormalige gemeente nog nooit trots bij de molen.
Ter ere van de heropening van de molen na Corona schonk de enthousiaste
Slotenaar Atze Broeckmans een reuzenvlag van twee bij drie meter. Molenaar
Hans is heel blij met deze prachtige vlag, die op 4 juni natuurlijk meteen in top
ging. (De gewone vlaggen zijn voor 25 euro te koop in het Politiebureautje.)
Was u al eens in de molen? De vrijwilligers staan klaar om u rond te leiden.

Molenaar Hans Schutte hees de enorme vlag op 4 juni voor het eerst.

Tegenstrijdige uitgangspunten geven nauwelijks oplossing voor
veiliger Osdorperweg
De al jaren durende discussie over een veiliger Osdorperweg kreeg 31
mei een vervolg. Maar het lijkt erop alsof alles weer van voren af aan
begint.
Dit keer ging het namelijk over het vaststellen van de uitgangspunten voor
een veiligere weg... Wie het lijstje uitgangspunten van de gemeente
doorneemt, zal zich afvragen of deze überhaupt nog wel tot enige maatregelen
kunnen leiden. Niet alleen vanwege het aantal, maar ook vanwege
de tegenstrijdigheid van deze eisen.
Lees verder...

De versmalling op de Osdorperweg. Foto: Theo Durenkamp.

AKERTJES
Inzendtermijn schilderwedstrijd verlengd t/m 1 juli
“Tóch weer te laat begonnen”, zo laat een aantal kunstenaars de
wedstrijdorganisatie weten nu de uiterste inzendtermijn voor de
schilderwedstrijd ‘De geannexeerde gemeente Sloten; toen, nu en
straks’ in zicht is. De hoofdprijs van 500 euro lonkt…
De organisatie strijkt met hand over het hart. Als állerlaatste inzenddatum
geldt nu 1 juli. U hoeft dan alleen een foto van uw schilderij(en) te sturen naar
slotenkunst@gmail.com. Uw werk mag dan dus nog nat zijn.
Meer weten? Klik hier.

Ter inspiratie van 'broedende' andere kunstenaars maakte Vera Visser (o.a.
docent bij Schilderles Amsterdam) deze foto van Tamar Frankfurther en haar
verbeelding van het dorp Sloten. Puur ter inspiratie. Als organisator van deze
wedstrijd doet Tamar uiteraard zelf niet mee.

NLdoet bij de Molen van Sloten
Op zaterdag 29 mei hebben vrijwilligers van NLdoet een begin
gemaakt met de verwijdering van de oude en aanleg van een nieuwe
en grotere omheining aan de achterkant van de molen.
Hiermee wordt aan deze kant het terras vergroot, zodat bezoekers en
vrijwilligers hier bij mooi weer gebruik van kunnen maken. Nu de molenschuur
met bijhorende tuin is verhuurd aan de Democratische School miste men een
stuk buitenruimte. Dankzij de bijdrage van NLdoet én een zeer welkome
sponsoring van Tuincentrum Osdorp wordt er nu een mooie oplossing
gecreëerd.

Foto: Jolanda Edema

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

Na de oproep om bij het eeuwfeest van de Speeltuin Sloten foto’s in te
zenden, stuurde Theo Durenkamp deze bijzondere foto uit 1937 in: "Op 29-61937 was er een schoolkinderfeest in de speeltuin. Bij gelegenheid waarvan
weet ik niet. Het was wel de eerste verjaardag van prins Bernhard na zijn
huwelijk, dus wie weet was dat de reden."

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