
bekijk in de browser

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM - SLOTEN

dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther

en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
bovenstaand emailadres.

43e jaargang – nummer 2128 – 27 oktober 2021

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Omwonenden maken bezwaar tegen bouwplan Kuykhoventerrein

Véél vragen over vijf extra versmallingen op Osdorperweg

Tolheffen op de Sloterweg om de gedenksteen te bekostigen?

Komt er een veilige tijdelijke fietsroude over de Sloterweg?

Pakjesavond voor álle kinderen

Gezocht: Foto's voor De Oeverlanden-kalender

AGENDA

Vrijdag 29 oktober

• 19.00 uur: Bij de speeltuin start Halloween-optocht door 'verlicht' Sloten.

Gratis deelname. Neem mee: lichtje en kom verkleed. Na afloop: gratis
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Dracula-disco in het speeltuingebouw (onder begeleiding van volwassene).

• 23.59 uur: Uiterlijk indienen (positieve) zienswijze over verkeer Sloterweg.

Zaterdag 30 oktober

• 14.00 – 15.30 uur: Het Dorpshuis Sloten wordt een Danspaleis vol muzikale

gezelligheid. Gratis toegang. Iedereen is welkom. Nieuwe Akerweg 14, 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
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Omwonenden maken bezwaar tegen bouwplan op Kuykhoventerrein

Het derde bouwplan van projectontwikkelaar Lebo lag ter inzage. “De

huizen zijn nog altijd veel te hoog”, aldus de omwonenden, “Als deze

woningen zo worden gebouwd, komt er in hele delen van het jaar nog

nauwelijks (zon)licht in onze veel lagere huizen.”

De Slotenaren die rondom de bouwkavel wonen vinden het maar vreemd dat

deze nieuwe huizen drie verdiepingen zouden moeten tellen. Terwijl alle huizen

er omheen uit twee verdiepingen, begane grond met zolder, bestaan.

Geen ‘dorp in een dorp’

De bewoners: “Er geldt hier toch een Beschermd Dorpsgezicht? Dan moet de

nieuwbouw toch passen in het straatbeeld en goed aansluiten bij de bestaande

bouw? Als je dit toestaat, dan komt hiernaast een soort ‘Mini Manhattan’. En

dát in het hart van dit prachtige oude dorp. Zo zonde, dat mág niet gebeuren!

Deze projectontwikkelaar mocht indertijd het totaal niet passende

appartementencomplex aan de overkant bouwen. Daar hebben ze toch wel

van geleerd?”

Lees verder…

Tot de sloop lag het hoogste punt van de bebouwing midden op de kavel. Die
hoogte zou nu voor de héle kavel moeten gaan gelden. Links: de lage
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arbeiderswoningen met daarnaast de lage en transparante aanbouw van de
'brug'. Foto: Stadsarchief Amsterdam / J.M. Arsath Ro'is, 4 juli 1967.

Véél vragen over vijf extra versmallingen op Osdorperweg

Het bericht dat de gemeente plotseling vijf extra wegversmallingen op

de dijkweg wil gaan aanleggen overvalt de bewoners van Oud Osdorp.

De gemeente is van plan om op maandag 1 november te beginnen met de

werkzaamheden. Er ligt al één versmalling op de dijkweg. Hiermee komt het

totaal aantal op het hele traject tussen de Ookmeerweg en Halfweg op zes.

Geen steun van Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO)

De gemeente tovert deze vijf nieuwe versmallingen, die dus al op héél korte

termijn worden aangebracht, geheel onverwacht uit zijn hoge hoed. De KOO

blijft van mening dat dit geen goede oplossing is: "Deze wegversmallingen

pakken het racen niet aan. De enige manier om de Osdorperweg veilig te

maken is dat de weg als 30 KM-zone wordt ingericht, met (snelheids-

)camera's en strikte handhaving op de bestaande verboden (op

vrachtverkeer). Rond elke versmalling lopen fietsers extra gevaar en hoe

komen hulpdiensten dan nog op tijd als het druk is?"

Wat betekent dit voor het lopende inspraakproces?

Ook Oud Osdorper Theo Durenkamp is zeer bezorgd en zit vol vragen:

"Wikkelt de gemeente de lopende inspraak over de verbetering van de

verkeersveiligheid nog wel af volgens de afgesproken planning? Gaat het

toegezegde en broodnodige Groot Onderhoud van de weg per 1 februari 2022

nog wel door?"

Lees verder...
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"Zonde van het geld om nieuwe wegversmallingen aan te brengen. Ze
verhogen de veiligheid niet", aldus de KOO. Foto: Theo Durenkamp.

Tolheffen op de Sloterweg om de gedenksteen te bekostigen?

Kleine en grote bijdragen voor de gedenksteen ‘100 jaar annexatie

gemeente Sloten’ komen al binnen.

“Het blijft wel spannend of we het gaan halen”, zo laat initiatiefnemer Guido

Frankfurther weten. “Je zou bijna de tol weer even moeten invoeren. Als ál die

automobilisten die via de Sloterweg naar de A4 rijden ieder een euro zouden

bijdragen, hadden we het bedrag van ongeveer 4.000 euro al binnen één

dag opgehaald….”

Tol-ruzie tussen Sloten en Amsterdam

Toen Amsterdam op 1 januari 1921 de baas werd over Sloten, ontstond er

meteen hoogoplopende ruzie over de tol. Amsterdam vond dat de tol moest

worden afgeschaft: “Dat was niet meer van die tijd”. De Slotenaren wilde de

afspraken nakomen met de boeren die voor de bestrating van de weg hadden

betaald en nog op verlies stonden.

Lees verder…
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Op de tolweg stonden twee slagbomen. De ene in de Slotense dorpskern bij
het tolhuis aan de Sloterweg 1191-1193. De andere op de tegenwoordige

Sloterkade. Rechts op de tekening is de Schinkel te zien. Links is de woning
van de tolgaarder waar een voetganger de tol betaalt. De tol bedroeg in 1817

voor alle voetgangers boven de zes jaar twee duiten, oftewel een kwart
stuiver. Tekening: Stadsarchief Amsterdam / Gerrit Lamberts (1817).

Komt er een veilige tijdelijke fietsroude over de Sloterweg?

"De gemeente kwam plotseling met de mededeling dat er

waarschijnlijk op 1 november begonnen wordt met de aanleg van

tijdelijk fietspad voor de hockeyjeugd van Xenios.

Dat pad zou in de Hoofdgroenstructuur moeten komen. Ambtenaar Fred

Coesel van Sport: "Om tegemoet te komen aan de bezwaren hebben we het

ontwerp aangepast. We maken het fietspad nu smaller: twee meter breed.

Dan hoeven we geen bomen te kappen. En er komt een mobiel hekwerk met

verlichting waarbij we rekening houden met dieren en planten."

Gevaar op de openbare weg

Dat laatste klinkt voor de omwonenden heel mysterieus. Los van de vragen die

zij daarover hebben, zijn zijn vooral bezorgd over de veiligheid van de jonge
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fietsers op de openbare weg. Zij moeten dan immers vanaf de noodingang

linksaf de drukke Sloterweg op. En dan ook nog het voortrazende verkeer

vanaf de Ditlaar voorrang geven.

Advies van de Centrale Verkeers Commissie

Stadsdeelcommissielid Mario van Dregt is meteen in de pen geklommen en

vraagt uitleg aan portefeuillehouder Erik Bobeldijk: "Is er dan al een advies

van de Centrale Verkeers Commissie? De aanleg van het fietspad op het

sportpark kan niet plaatsvinden voordat er een goede oplossing is gevonden

voor de veiligheid op de openbare weg en daarvoor bent u verantwoordelijk! Ik

ga ervan uit dat u de unaniem aangenomen motie uitvoert."

In de Nieuwsbrief van volgende week volgt ongetwijfeld het antwoord van

Bobeldijk.

Eérst weten hoe fietsers veilig linksaf kunnen slaan en langs de Ditlaar komen.

AKERTJES

Pakjesavond voor álle kinderen
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Lions Club GIJS! zamelt speelgoed in zodat ook kinderen van gezinnen

die klant zijn bij de Voedselbank een onvergetelijke pakjesavond

kunnen beleven. Doet u ook mee met deze actie?

Slotenaar en lid Pieter Haex: "Hebt u op zolder nog ongebruikt speelgoed

liggen, geef het dan een tweede leven. Ook kinderboeken, puzzels,

muziekinstrumenten, poppenhuizen, kaptafels, gereedschapsbanken, fietsjes,

verkleedkleren en schone knuffels zijn welkom. Juist nu toch al arme ouders

door corona nóg minder geld te besteden hebben, kunnen we hen samen dit

steuntje in de rug bieden."

Inleveren op 6 november

U kunt uw spullen op zaterdag 6 november tussen 8 en 13 uur komen

inleveren op het adres Osdorperweg 89 op Sloten. Als die zaterdagochtend

echt niet schikt, kan het ook in de dagen ervoor. Neem daarvoor graag wel

even contact op met Pieter.
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Een mand vol cadeautjes!  Foto: Nationaal Archief, circa 1960.

Gezocht: Foto's voor De Oeverlanden-kalender

Ook volgend jaar wil de vereniging 'De Oeverlanden blijven!' weer een

mooie kalender uitgeven.

Hebt u nog een mooie foto liggen van dit bijzondere natuurgebied? Stuur ze op

naar Nico Jansen.

Om een mooi beeld van De Oeverlanden door het jaar heen te geven, zijn

foto's van alle jaargetijden welkom. Vermeld er graag bij wanneer u de foto
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gemaakt hebt. De foto's moeten tenminste 1,5 MB groot zijn. Als uw foto

wordt geplaatst in de kalender, dan ontvangt u een presentje. Uiteraard wordt

uw naam als fotograaf vermeld. Eventuele vragen kunt u via deze link stellen.

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
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u

Ook Sarah, Mera, Norah en Lena kwamen op 19 oktober gezellig in het
Dorpshuis Sloten herfst-knutselen. Ze weefden met wol spinnenwebben rond

een kastanje met prikkers en maakten vrolijk ingekleurde eekhoorns. 

Jennifer en Ralph hebben hun tuin op de Osdorperweg (Sloten) al helemaal in
Halloween-sfeer gehuld. De spannende verlichting leent zich niet om goed op
de foto te zetten. Kom 's avonds een kijkje nemen voor de échte ervaring. 


