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IN DEZE NIEUWSBRIEF
De slag om de Polderheuvel (Oud Osdorp)
Boevenbende gesignaleerd op Sloten
Gemeente: "Privébelang weegt zwaarder dan algemeen belang"
Dominee Sylvius in de Sloterkerk

AGENDA
Zaterdag 17 en zondag 18 juli
• 14.00 - 20.00 uur: Duo Tentoonstelling VanRijn & VanSoest met Gabriel
Kousbroek. In het Lab op het voorterrein van Nieuw en Meer. Optreden van
Motortoasters met pizza's en 'bloempia's'. Oude Haagseweg 51, Sloten.
Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Iedere vrijdag
• 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
De slag om de Polderheuvel
De gemeente Amsterdam weet zichzelf ook in Oud Osdorp te
overtreffen: Eérst staat de gemeente eenzijdig, zonder inspraak, veel
grotere en lawaaiigere dancefeesten op de Polderheuvel in de Tuinen
van West toe.
Op 3 juli mag heel Oud Osdorp vervolgens gratis en voor niets meetrillen met
de basdreunen van het ‘Chin Chin Festival’. Dus: veel kabaal van de te harde
dance-muziek, verkeerschaos (het wegennet en de parkeerfaciliteit zijn hier
niet op berekend), vervuiling (ook ver buiten het festivalterrein in de tuinen
van bewoners).
Dat alles fout gaat, wekt geen verbazing: Eind juni waarschuwde

burgemeester Femke Halsema immers al dat de feestorganisatie zich op 3 juli
zelf – zonder enige vorm van toezicht – alle afspraken maar moet naleven.
Omdat er helaas geen politiecapaciteit beschikbaar was.
Dialoogtafel
Alsof dit niet al genoeg is, heeft de gemeente óók nog eens het lef om de
bewoners en ondernemers uit de buurt op 30 juni via de Westerpost, die lang
niet op alle adressen in Oud Osdorp wordt bezorgd, uit te nodigen voor een
‘Dialoogtafel’ om over de toekomst van de Polderheuvel als
evenemententerrein te praten. Wie durft dat nog aan na al die geschonden
afspraken? Aanmelden moet wel al heel snel, uiterlijk op 8 juli. En dan moet je
nog maar afwachten of de gemeente jou een geschikte gesprekspartner vindt…
Lees verder…

Deze locatie zonder goede infrastructuur en in het open landschap vlak bij
woningen is totaal ongeschikt voor dergelijke massale feesten met versterkte
muziek. Dat vond de gemeente in 2018 ook nog, maar daarna bepaalde de
gemeente – zonder enige vorm van inspraak – zomaar dat er veel grotere en
lawaaiige feesten gehouden mochten worden…

Boevenbende gesignaleerd op Sloten
Dankzij een groep jeugdige politieagenten heeft de Barones van
Sloten haar ontvreemde juwelen weer teruggekregen.

Maritza Helfferich uit Nieuw Sloten zette een leuke speurtocht – vol spelletjes
– uit door Sloten. Het werd een heel bijzonder verjaardagspartijtje voor haar
zoon Luca. Hoofdagent Ben Meijer is altijd in voor bijzondere activiteiten rond
het Politiebureautje; voor jong én oud. Vragen? Stuur Ben vooral een mail.
Lees verder…

Hoofdagent Ben Meijer vraagt om hulp. Lukt het de jonge agenten om deze
ingewikkelde zaak op te lossen? Foto Maritza Helfferich.

Gemeente: “Privébelang weegt zwaarder dan algemeen belang”
Het is onbegrijpelijk waarom de gemeente er wél voor kiest om een
duur tijdelijk fietspad voor enkelen in de Hoofdgroenstructuur aan te
leggen en niet voor de goedkope oplossing in het algemeen belang.
In plaats van dat privé-fietspad aan te willen leggen, kan de gemeente er toch
veel beter voor kiezen om de verkeersmaatregelen (deel 2) in te voeren op de
Sloterweg? Die plannen zijn al goedgekeurd en liggen klaar! Bovendien kan dit
veel goedkopere plan deze of volgende maand al worden ingevoerd.
Vanaf dat moment rijden álle fietsers dan veiliger over het Hoofdnet Fiets.

Kostbaar groen wordt dan gespaard. Etc. etc. Ondertussen demonstreren
automobilisten telkens weer hun asociale rij- en toetergedrag op de
overbelaste, smalle en onveilige Sloterweg.
Klik hier en huiver…

Eind juni: het zoveelste ongeluk met een fietser op de Sloterweg. Deze
keer werd een jonge fietser aangereden. Fietsers uit oostelijke richting (Nieuw
Sloten en elders uit de stad), hebben niets aan dit tijdelijke fietspad. Wie niet
naar het sportpark gaat, mág niet eens gebruikmaken van dit privé-fietspad.

AKERTJES
Voorrangsregeling op kruising Vrije Geer / Ditlaar verandert
Na decennia hierover te hebben nagedacht en overlegd, heeft de
gemeente Amsterdam op 9 juli in een verkeersbesluit vastgelegd dat
bestuurders op Ditlaar voorrang moeten gaan verlenen aan
bestuurders op de Vrije Geer.
Deze verkeersmaatregel is goed nieuws voor de vele fietsers die op deze

kruising - komend uit Badhoevedorp en de Slotense dorpskern - linksaf slaan
op weg naar het fietspad door Nieuw Sloten. Dat is nu een hachelijke
onderneming, zeker gezien het talrijke en snelrijdende verkeer op de Vrije
Geer.
De gemeente heeft dit besluit genomen omdat hier in 2018 een dodelijk
ongeval heeft plaatsgevonden met een fietser toen hij linksaf sloeg. Het
omdraaien van de voorrang op deze kruising draagt volgens de experts bij aan
de verkeersveiligheid op dit punt.
De politie heeft op 27 oktober 2020 al positief geadviseerd op dit plan en acht
deze aanwijzing van verkeersmaatregelen "in het algemeen verkeersbelang
wenselijk c.q. noodzakelijk". Er zullen verkeersborden worden geplaatst en
haaientanden op het wegdek worden aangebracht.

Dominee Sylvius in de Sloterkerk
Er hangt sinds kort een informatiebord over ds. Johannes Cornelisz
Sylvius (*1564 - 19 november 1638) in de Sloterkerk.
Deze dominee was één van de eerste Protestantse dominees van de Sloterkerk
en stond daar in de 17e eeuw. Hij was een neef van de beroemde schilder
Rembrandt van Rijn, en was tevens met hem bevriend.

Het bord is gemaakt door Bert Stilma, sinds jaar en dag secretaris van de
Vrienden van de Sloterkerk. U kunt het nieuwe informatiebord bijvoorbeeld
gaan bekijken op donderdagochtenden tussen 10 en 12 uur (tijdens de koffieochtenden) of als de kerk op vrijdagmiddagen tussen 16.30 en 17.30 uur open
is voor meditatie.

Rembrandt maakte deze ets van Johannes Cornelisz Sylvius. Rondom staat
een verklarende Latijnse tekst van Barlaeus. Collectie Rijksmuseum.

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

Ondertussen op Natuurpark Vrije Geer

Beide (inmiddels) tiener-ooievaars groeien voorspoedig bovenop hun paal. De
ouders vliegen af en aan om hun hongerige kroost te voeren. De andere
paalwoningen zijn niet langer in gebruik. Volgend jaar weer? Foto: Els Albers.
Zomers Sloten

Het prachtige Boerentuintje - waar armen uit het Wees- en armenhuis
vroeger groenten mochten verbouwen - met het Indiëmonument en op de
achtergrond de Sloterkerk. Foto: Roel van den Broek.

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