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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Fietsersbond zeer verontrust over veiligheid Osdorperweg

Wordt de Osdorperweg zó wel veiliger?

Kapvergunningen De Oeverlanden op tafel bij Raad van State

Speciale puzzeltocht van jarige Molen van Sloten

Sloten vermeld op Buienradar

Fotoverslag van het feest '100 jaar Speeltuin Sloten'

AGENDA

Donderdag 23 september

• 17.00 – 18.00 uur: Lezing 'De molenaar en zijn poldermolen' door molenaar

van de Molen van Sloten Chris Smit. Gratis toegang voor Vrienden van de
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molen. Goede gelegenheid om nú Vriend te worden. Aanmelden verplicht.

Vrijdag 24 september

• 14.00 – 16.00 uur: Body Weather land workout. Fysieke training met link

naar 'werken op het boerenland' en naar voedselproductie, die leidt tot

"beweging, ontdekking en improvisatie". Locatie: kruispunt Tom Schreursweg /

Joris van den Berghweg, Oud Osdorp. Gratis deelname na aanmelding.

Zaterdag 25 september

• 10.30 – 15.00 uur: Burendag Osdorperweg en zijwegen. Organisatie:

Stichting Over de Rand. Aanmeldtermijn is al verstreken.

• 11.00 – 17.00 uur: Gevarieerd programma 'Tuinen van West meets Four

Sisters' voor jong en oud: o.a. workshops, kunstprojecten, ponyrijden en

muziek. Locatie: kruispunt Tom Schreursweg / Joris van den Berghweg, Oud

Osdorp. Gratis toegang. Aanmelden.

• 14.00 – 16.00 uur: Body Weather land workout. Zie hierboven.

• 17.00 – 18.00 uur: Choral evensong, muzikale dienst van bezinning, in de

Sloterkerk. Stemmige muziek in een sacrale omgeving, om even tot rust te

komen. Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang. Aanmelden verplicht.

Zondag 26 september

• 13.00 – 16.00 uur: Open Tuinendag Tuinpark Eigen Hof met poëzieroute.

Sloterweg 1173, Sloten. Ingang tegenover de Ditlaar. Gratis toegang.

• 13.00 – 16.00 uur: Galerie op Tuinpark Eigen Hof is voor het laatst geopend.

Bekijk werk van creatieve tuinders. Gratis toegang.

• 12.30 uur: Presentatie ‘Een Vreeselijk Ongeluk; over de verdrinking in 1939

van Bep en Annie Sol en Lena en Joke Bakker’. Parochiehuis, Sloterweg 1192,

Sloten. Aan de hand van foto’s en documenten nemen Annette Beentjes en

Corrie Loogman u mee terug in de tijd en vertellen het hele verhaal. Na afloop

(en in het Politiebureautje) is het boekje vol illustraties dan ook te koop. Gratis

toegang. Aanmelden verplicht.

Hele maand september

• 11.00 – 16.00 uur: Gratis rondleiding bij de jarige Molen van Sloten voor
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iedereen die deze maand óók 30 wordt. Telefonisch reserveren (tussen 9.30 en

16.00 uur): tel. 020 - 669 0412.

Iedere dinsdag

• 15.15 – 17. 15 uur: 'Klein Sloten Ontmoet' in het Dorpshuis Sloten. Kinderen

tot 14 jaar zijn met (groot)ouders gratis welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Iedere donderdag

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

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17 uur: live orgel-muziek.

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 – 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Fietsersbond zeer verontrust over veiligheid Osdorperweg

In het landelijke gebied van Nieuw-West resteren nog twee smalle

dijkwegen met een strategische ligging voor doorgaand verkeer: de

Sloterweg en de Osdorperweg.
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Sinds vorige week is duidelijk dat de gemeente na jaren van ellende nu

eindelijk kiest voor een veilige autoluwe en fietsvriendelijke Sloterweg.

Vreemd genoeg wil diezelfde gemeente bij de Osdorperweg een compleet

ándere keuze gaan maken.

In deze gemeentelijke Nota van Uitgangspunten staat het voorstel om van de

Osdorperweg een 30 km weg te maken met maximaal 6.000 auto's per dag.

Vergelijkbaar met de Sloterweg, en logisch voor deze belangrijke fietsroute.

Maar vervolgens wil de gemeente wel alle adressen van twee kanten

bereikbaar houden, waardoor het sluipverkeer blijft. En de zware, gevaarlijke

vrachtwagens blijven welkom. Daarmee worden de uitgangspunten volstrekt

ongeloofwaardig.

Lees verder...

Er hoeft maar iets op de A9 te gebeuren en de Osdorperweg staat meteen vast
met sluipverkeer. Op rustige tijden is de lange rechte weg een racebaan...

Foto: Marja Kamp.

Wordt de Osdorperweg zó wel veiliger?

De bewoners van de Osdorperweg en de Klankbordgroep Oud Osdorp

hebben grote bedenkingen bij de negen uitgangspunten die de

gemeente Amsterdam heeft gepresenteerd als basis voor een veiligere

Osdorperweg.
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Een aantal uitgangspunten is namelijk zonder meer tegenstrijdig. Andere

punten kunnen alleen met handhaving (camera-controle) worden gerealiseerd,

terwijl de gemeente dat (tot nu toe) niet wil.

Zwaar vrachtverkeer over slappe smalle veendijk?

En dan wil de gemeente het verbod voor zwaar vrachtverkeer na 58 jaar

beëindigen en de weg daarvoor zelfs technisch opnieuw geschikt gaan maken!

Ook de Fietsersbond is kritisch.

In februari 2022 zou de opknapbeurt moeten gaan starten. Nog tot en met

22 september kunnen reacties op deze Nota van Uitgangspunten bij de

gemeente worden ingediend. Het wordt nu erop of eronder.

Lees verder...

De Osdorperweg is verboden voor zwaar vrachtverkeer, erg logisch vanwege
de breedte van de slappe veendijk en zeker ook veiliger voor fietsverkeer.

Foto: buurtbewoner.

Kapvergunningen De Oeverlanden op tafel bij Raad van State

Het bestuur van de vereniging 'De Oeverlanden blijven!' verzet zich

telkens weer tegen aantasting van dit rijke natuurgebied. Op 24

september buigt de Raad van State zich over de door de overheid

gewenste kapvergunningen langs het Jaagpad en de Oude Haagseweg.

Het bestuur had eerder al een reactie ingediend op het verweerschrift van het

mailto:osdorperweg@amsterdam.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzgwMjYxMTc3NDc4MDkzODA1JmM9dDFoOSZiPTczMDEzOTYyNCZkPXY2cDZvOGM=.U_XFAlPVcoRCCYdbQDBDmh2ElMC8LkZWsY4SpETpOz0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzgwMjYxMTc3NDc4MDkzODA1JmM9dDFoOSZiPTczMDEzOTYzNiZkPWUycTVzNWY=.YjQKEZCCVxDwwXNoM2ntWr1nFMq4wUb6vul0QOXIfQA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNzgwMjYxMTc3NDc4MDkzODA1JmM9dDFoOSZiPTczMDEzOTY0OCZkPXE1ZjNvOHQ=.gF-IHyfs4-tg9TBdU5GXr8lpFKwgXxF5N7nZb9PXl5k


College van Burgemeester en wethouders van Amsterdam. Hiervoor konden

de bestuursleden gebruik maken van aanvullende informatie die zij van het

projectbureau Zuidasdok hadden ontvangen naar aanleiding van hun

aanvullende Wob-verzoek. Helaas werd nu opnieuw de meeste tekst

zwart weggelakt.

Om goed beslagen ten ijs te komen, had het bestuur ook informatie

opgevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De enige

reactie die het bestuur daarvandaan ontving: "We zijn met vakantie". Daarom

heeft het bestuur in zijn aanvullende reactie betoogd dat de overheid het

'Verdrag van Aarhus' uit 1998 negeert. Hierin is vastgelegd dat de overheid

adequaat informatie moet verstrekken in milieuzaken. Wordt vervolgd...

De bedreigde bomen bij de Oude Haagseweg waarvoor geknokt wordt.
Foto: Hans Bootsma.

AKERTJES

Speciale puzzeltocht van jarige Molen van Sloten

Tot eind september: Leuke activiteit voor jong en oud met de molen

als vertrek- en eindpunt.

Alle vragen van de puzzeltocht hebben direct of indirect iets met de molen te

maken. Stuur de antwoorden op tijd in en maak kans op leuke prijzen.

Deelname kost €3,- p.p. Dat is inclusief een kortingsbon voor een rondleiding

door de molen én een kortingskaart te verzilveren bij diverse ondernemers in

de buurt. Meld u aan via deze link en betaal met de knop 'doneren' en niet met

de knop 'koop tickets'.
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Tijdens de kindermiddag vorige week woensdag: Na de speurtocht door de
Molen van Sloten (op zoek naar het molenspook Ranonkel) op de foto bij een

wiek. Foto: Elena Dekker. 

Sloten staat nu vermeld op Buienradar

Sinds afgelopen week staat "Sloten" dankzij Marc Makkes van de

werkgroep Sloten vermeld op de Buienradar.

Tot nu toe bleef Sloten onvermeld tussen Badhoevedorp en Amsterdam. Nu

maar hopen dat deze app wat beter gaat werken en ons voortaan niet langer

alleen voor regen waarschuwt als we al nat zijn...

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.

Beeldverslag van het feest '100 jaar Speeltuin Sloten' op 18
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september.

Na het officiële startsein - gegeven door speeltuinvoorzitter Ilse Groot

en portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West, Erik Bobeldijk, ging

het prachtige jubileumfeest in stralend weer van start...

Slotenaar Jan Wich legt het vrijwilligersteam (bestuur en feestcommissie) 's
morgens vroeg eerst nog even vast. Foto: Guido Frankfurther.

Voor de eerste honderd bezoekers lag een heerlijk feesttaartje klaar.
Foto: Guido Frankfurther.



Oud-Hollandse spelletjes vragen ouderwetse behendigheid.
Foto: Annelies de Quant.

Wie dat wilde werd geschminkt, als lief elfje, of als stoere zeerover...



Foto: Elena Dekker.

Een grote schare kinderen danste eerst fanatiek mee met de kinderdisco en
daarna trok de clown bij de kidsclub veel bekijks. Foto: Annelies de Quant.

Evergreen 'koekhappen' met stiekem een hulpvinger. Foto: Annelies de Quant.


