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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Eénrichtingsverkeer op Tom Schreursweg Oud Osdorp zorgt voor

waterbed-effect

Behoefte aan een ‘Visie op het landelijke gebied’?

Hoogtebeperking voor parkeerplaats Sloterweg / Anderlechtlaan

Na 1,5 jaar weer een viering in de Sint Pancratiuskerk

AGENDA

Donderdag 11 november

• 18.00 – 20.00 uur: Sint-Maartenfeest in de Slotense dorpskern.

Zaterdag 13 november

• 14.00 – 15.30 uur: Het Dorpshuis Sloten wordt een Danspaleis vol muzikale
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gezelligheid. Gratis toegang. Iedereen is welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Zondag 14 november

• 11.30 uur: Eucharistieviering met pater Simon in de Sint-Pancratiuskerk.

Sloterweg 1186, Sloten.

• 15:00 - 16:00 uur: Matinee concert in de Sloterkerk: Jos van der Kooy

bespeelt het Knipscheerorgel. Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Osdorperweg

28, Sloten. Aanmelden via de website van de Sloterkerk.

Zaterdag 20 november

• 11.00 – 16.00 uur: Kinderrommelmarkt van de Recyclesisters in het

Dorpshuis Sloten. Verkoop van tweede-hands kinderkleding en speelgoed.

Reserveer alvast je tafeltje voor € 2,- (inclusief limonade).

Tot en met maandag 29 november

Vergeet niet te stemmen op de drie projecten (buurt-initiatieven) van het

landelijke gebied voor: een nieuw speelkasteel in de Speeltuin Sloten, kinder-

workshops in het Dorpshuis en de aanleg van een dijktuin in de Osdorper

Bovenpolder. Gebruik de stemcode die u via de post ontving.

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
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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

Eénrichtingsverkeer op Tom Schreursweg Oud Osdorp zorgt voor

waterbed-effect

De gemeente gaat komend najaar groot onderhoud plegen aan de Tom

Schreursweg in Oud Osdorp.

Op het stuk tussen de Joris van den Berghweg en Nico Broekhuysenweg wordt

eenrichtingsverkeer richting Halfweg ingevoerd. Fietsers mogen in twee

richtingen blijven rijden. Richting Geuzenveld wordt een rode fietssuggestie-

strook op het wegdek aangebracht.

Nóg drukker en gevaarlijker op Osdorperweg

“Dat heeft zeker gevolgen voor de verkeersdruk op de Osdorperweg”, aldus de

Klankbordgroep Oud Osdorp, die zich al jaren inzet voor verbetering van de

veiligheid op de Osdorperweg. “Wij hebben ons al herhaaldelijk tégen dit plan

uitgesproken. Wij willen dat de gemeente de verkeersproblematiek integraal

bekijkt voor het hele gebied en niet hap-snap per weg, als dat zo uitkomt.

Immers, afsluiting op een van de polderwegen heeft zeker gevolgen voor de

verkeersstromen op de overige smalle landelijke wegen in Oud Osdorp. Wij

missen nu de samenhang en een bredere kijk op de problemen.”

Lees verder...
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De Tom Schreursweg in Oud Osdorp. Foto: Theo Durenkamp. 

Behoefte aan een ‘Visie op het landelijke gebied’?

In vorige Nieuwsbrieven last u hoe de Buurtgroep Oud Osdorp

geprobeerd heeft een bouwplan in Oud Osdorp tegen te houden.

Deze zaak staat symbool voor de problematiek die al decennia in het landelijke

gebied speelt. In de praktijk blijkt dat het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel

per zaak bepaalt of het bestemmingsplan al dan niet gevolgd wordt.

Geen eenduidig beleid

Er bestaat nog altijd geen door de politiek aangenomen ‘Visie op het landelijke

gebied’. Het ontbreken van een dergelijke richtlijn leidt er over het algemeen

toe dat de nog resterende cultuurhistorie langs de lintwegen Osdorperweg

(Oud Osdorp) en de Sloterweg buiten de dorpskern langzaam maar zeker

verdwijnt. Zolang het DB alle procedures maar correct doorloopt, is er alle

juridische vrijheid om per zaak individueel te beslissen.

Waarden vastleggen in Visie

In deze ‘Visie op het landelijke gebied’ zou bijvoorbeeld kunnen worden

vastgelegd of het open zicht op het achterland en sloten langs de polderwegen

behouden moeten blijven.



Voorbeeld: bouwen bij Oude Begraafplaats Oud Osdorp

De noodzaak tot het opstellen van een dergelijk beleidskader wordt

onderstreept door de discussie over het al dan niet kunnen bouwen bij de

Oude Begraafplaats in Oud Osdorp. De Parochie ‘Onze lieve Vrouw Geboorte

uit Halfweg’, de eigenaar van de grond, en de Buurtgroep Oud Osdorp

ventileren hierover heel verschillende meningen. Het DB kiest er in deze zaak

– zonder onderbouwing – voor om het belang van de ontwikkelaar zwaarder te

laten wegen.

Is het niet gewenst om dergelijke bouwaanvragen in de toekomst te toetsen

aan een ‘Visie op het landelijke gebied’? Hierdoor kan willekeur worden

voorkomen en kan het Bestuur bewust richting geven aan het behoud van

cultuurhistorie.

Lees verder...

In de 'Visie op het landelijke gebied' kan bijvoorbeeld worden vastgelegd of
het van belang is om doorzichten naar het achterland open te houden.

Foto: Trees Kaizer.

Hoogtebeperking voor parkeerplaats Sloterweg / Anderlechtlaan
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Het huidige gebruik van mensen in busjes en campers geeft te veel

overlast. Op 28 oktober besloot de gemeente daarom de ‘balk op 1.90’

te willen gebruiken om hier hogere voertuigen te weren.

Het parkeerterrein is nog niet zo lang geleden opnieuw ingericht met

parkeervakken voor auto’s, bestemd voor bezoekers van Sportpark Sloten. Dat

gebeurde omdat op het grote terrein langs de Sloterweg huizen gebouwd

werden.

Illegaal overnachten in campers en busjes

De Politie en gemeentelijke handhaving constateerden dat hier tegenwoordig

veel campers en busjes parkeren. Bovendien is er “in de nachtelijke uren

overlast”, “veel zwerfafval, variërend van blikjes tot flessen drank,

lachgasballonnen, andere restanten van drugsgebruiken meubilair” en “bestaat

het vermoeden dat op dit parkeerterrein overnacht wordt in campers en

busjes”.

De gemeente gaat ervan uit dat deze overlast beperkt kan worden door het

parkeerterrein fysiek af te sluiten voor voertuigen van 1,90 en hoger”. De

gemeente en de Politie achter deze verkeersmaatregel “in het algemeen

belang wenselijk en noodzakelijk”.

De afsluitbalk is er al en hoeft alleen nog maar gedraaid te worden.

AKERTJE

Na 1,5 jaar weer een viering in de Sint Pancratiuskerk



Op zondag 14 november wordt in de Slotense katholieke kerk eindelijk

weer een viering gehouden.

Kerkgangers zijn die dag om 11.30 uur: welkom voor een Eucharistieviering

met pater Simon in de Sint-Pancratiuskerk. Het betreft een verlate

Allerzielenviering. Er zijn nagedachtenis kruisjes voor de nabestaanden. De

viering wordt worden begeleid met orgelmuziek en zang van enkele leden van

het Latijnse koor Vox Laudans, onder begeleiding van dirigent Ben Niekus.

Sloterweg 1186, Sloten.

De Sint-Pancratiuskerk gezien vanaf een hoogwerker. Foto: Bob Oudejans.

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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Begin 2021 werd bekend gemaakt dat Bert Stamkot, vrijwilliger van de
Beheergroep Vrije Geer, bij een prijsvraag de beste naam voor het

insectenhotel bij het natuurpark had ingediend: 'VRIJE GEER korf'. De jury
koos zijn inzending uit vele inzendingen. Beheerder Ruud Lutterlof maakte het

naambord, dat Bert tijdens de Natuurwerkdag op 6 november zelf mocht
onthullen. Foto Hans Moolhuizen.

Ook op Natuurpark Vrije Geer wemelt het tegenwoordig van Rivierkreeften,
ongewenste exoten. Wie trek heeft in Kreeftensoep weet dus waar hij moet

zijn. Reken per persoon op negen kreeften... Foto: Marina den Ouden.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

En weer, negen dagen later, brak de waterleiding onder de Sloterweg, tussen
de dorpskern en de rotonde. Omdat het wegdek blank stond, moest de weg

op 9 november tussen 16 en 22 uur worden afgesloten met een verkeerschaos
tot gevolg. Volgens medewerkers van Waternet liggen de breuken in de

waterleiding van vorige en deze week precies op de plekken waar eerder de
tijdelijke verkeersdrempels geplaatst en daarna weer verwijderd zijn. Eind
december bepaalt de gemeenteraad voor welke verkeersoplossing gekozen

gaat worden. Die oplossing zou dan volgend najaar van kracht worden.
Hopelijk redt de smalle veendijk het tot die tijd. Foto: Bert Stilma. 
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