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Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
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bovenstaand emailadres.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
DB en stadsdeelcommissie: Doorgaand verkeer (Nieuw) Sloten
naar Plusnet Auto
Woningbouw op de oude begraafplaats in Oud Osdorp
Bedrijven melden zich voor sponsoring gedenksteen 100 jaar
annexatie Sloten
Hout nieuwe bankjes weer terug bij Slibveldenweg Oud Osdorp
Komende vier zaterdagen: Muzikale gezelligheid in het Dorpshuis
Prijsuitreiking bij de Molen van Sloten

AGENDA
Zaterdag 23 oktober

• 14.00 – 15.30 uur: Het Dorpshuis Sloten wordt een Danspaleis vol muzikale
gezelligheid. Gratis toegang. Zie hieronder bij 'Akertjes'.
Zondag 24 oktober
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
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 en mooi 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

DB en stadsdeelcommissie: Doorgaand verkeer (Nieuw) Sloten naar

Plusnet Auto
Negen van de 16 leden van de stadsdeelcommissie Nieuw-West zijn
ervoor om de Sloterweg en Nieuw Sloten af te sluiten voor doorgaand
verkeer.
Dat bleek tijdens hun vergadering op dinsdagavond 12 oktober. Daarmee
steunt de commissie in meerderheid het advies van het Dagelijks Bestuur.
Voorkeursvariant 2A
De gemeentelijke projectgroep heeft na intensieve studies en een uitgebreide
inspraakprocedure aan het bestuur voorgesteld dat zij van mening zijn dat
‘variant 2A’ de voorkeur verdient. Dit alles legden zij vast in de Nota van
Uitgangspunten. In het kort komt variant 2A erop neer dat alle adressen in
(Nieuw) Sloten bereikbaar blijven via het Plusnet Auto (Plesmanlaan en Johan
Huizingalaan).
Alleen de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zullen nog over de Sloterweg
of de Laan van Vlaanderen kunnen rijden. Komend vanaf de Baden Powellweg
kan al het verkeer rechtsaf richting de Sloterbrug blijven rijden. Hier wordt wel
een 30 KM-zone ingericht. Aan de stemming in de stadsdeelcommissie ging
een uitgebreide politieke discussie vooraf.
Lees verder…

Als variant 2A ook door de gemeenteraad wordt overgenomen, dan zullen alle
fietsers - ook die met de bestemming Sportpark Sloten - voortaan veilig over
de Sloterweg, Hoofdnet Fiets, kunnen rijden. Verkeer vanuit Nieuw-West naar
de A4 gaat via het Plusnet Auto (Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) rijden.

Woningbouw op de oude begraafplaats in Oud Osdorp
De Buurtgroep Oud Osdorp verloor deze zaak bij de rechter.
De vraag blijft: “Waarom staat het stadsdeel (de gemeente) in vredesnaam de
bouw van veel te hoge woningen bij de monumentale Oude Begraafplaats in
Oud Osdorp toe? Dit is strijdig met het bestemmingsplan. De rechter was ook
benieuwd naar de reden waarom de gemeente mee zou werken aan de bouw,
maar ook deze kreeg geen antwoord.
Gemeente handelt tégen het algemeen belang
In het bestemmingsplan staat dat op deze plek alleen “groen en recreatie” zijn
toegestaan. Iedereen begrijpt toch dat grote woningen met een hoogte van
negen meter een enorme ruimtelijke impact hebben op deze plek?
Precedentwerking
De Buurtgroep Oud Osdorp vreest met grote vrezen dat het toestaan van dit

bouwplan de deur opent voor vele andere bouwplannen langs de Osdorperweg
en dat het nog resterende landelijke karakter van het gebied zo langzaam
maar zeker steeds verder zal afbrokkelen. De eigenaar van de grond, de
Parochie uit Halfweg, verdient dik met deze ‘deal’. De gemeente zou toch voor
het algemeen belang moeten opkomen? Waarom gebeurt dat niet?
Lees verder…

Waarom staat de gemeente toe dat dit fraaie landelijke open uitzicht wordt
vernield? Dat is in strijd met het bestemmingsplan… Foto: Trees Kaizer.

Bedrijven melden zich voor sponsoring gedenksteen 100 jaar
annexatie Sloten
Het gaat vást lukken om de benodigde 4.000 euro voor de
gedenksteen dat Sloten honderd jaar geleden geannexeerd is op te
halen.
Initiatiefnemer Guido Frankfurther is heel blij met de gulle bijdrage van de
Dorpsraad en een aantal bewoners. Daarnaast hebben diverse bedrijven
contact opgenomen dat zij ook wat willen doneren. Deze bedrijven zullen
uiteraard als dank in deze Nieuwsbrief worden genoemd. De teller staat nu al

op 1.425 euro! Doet u ook mee?
Lees verder…

Honderd jaar geleden werd de grote landbouwgemeente Sloten geannexeerd
door Amsterdam. Ook de Oud Osdorpse boerderijen, zoals Stolpboerderij ‘Bij
Goedvinding’ aan de Osdorperweg 756 vallen sindsdien onder Amsterdam.
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 6 november 1957.

Hout van nieuwe bankjes weer terug bij Slibveldenweg Oud Osdorp
Voortaan kunt u, bijvoorbeeld als u de route uit de folder 'Fietsen door
Landelijk Osdorp' volgt, onderweg op twee nieuwe plekken even
uitrusten.
Portefeuillehouder Erik Bobeldijk nam de feestelijke onthulling van beide
bankjes op 15 oktober voor zijn rekening. Het gaat om bijzondere bankjes.

Lees verder...

De bankjes zijn gemaakt van het hout van de hoge populieren die vroeger
langs de Slibveldenweg stonden. Foto: Cilian Terwindt.

AKERTJES

Komende vier zaterdagen: Muzikale gezelligheid in het Dorpshuis
Op zaterdagmiddag 23 oktober wordt het Dorpshuis Sloten vanaf
14.00 uur 'omgetoverd' in een muzieksalon, een Danspaleis.
Het wordt de komende vier zaterdagmiddagen ouderwets gezellig in het
Dorpshuis. Elkaar ontmoeten, samen koffiedrinken en wie weet: een dansje
maken op uw favoriete muziek. Het kan allemaal. Kunt u komende zondag
niet? Noteer 30 oktober en 6 en 13 november alvast in uw agenda. Gratis
toegang. Nieuwe Akerweg 14 (straat tegenover de Sloterkerk).

Prijsuitreiking bij de Molen van Sloten
In september bestond de Molen van Sloten dertig jaar. Tijdens de
feestelijke jubileummaand organiseerde de molen twee prijsvragen.
Afgelopen week kregen de winnaressen hun prijzen. Lottie Frankfurther had
het best geschat hoeveel keer de molen in dertig uur zou draaien. Ze was
stomverbaasd toen zij hoorde dat zij slechts 85 rondjes af zat van het
werkelijke aantal (8.668) omwentelingen. Zij won daarom de overnachting
voor twee personen in de B&B van Molen De 1100 Roe.
Tineke Stricker had bij de puzzelwandeltocht alle antwoorden goed en won
daarmee een ingelijste pentekening van de Molen van Sloten.

De prijsuitreiking in de Molen van Sloten. V.l.n.r.: Lottie Frankfurther, Tineke
Stricker en molenbestuurder Jolanda Edema. Foto: Guido Frankfurther.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
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www.slotenoudosdorp.nl.
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