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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 2131 – 17 november 2021

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Toekomst van De Oeverlanden in de gemeenteraad.

Dorpsraad blijft strijden voor boerderij De Bijweg aan Sloterweg

Annexatie in 1921 zorgde ook voor nieuwe huisnummering

Nu ook twee gaslekken onder overbelaste Sloterweg

Uitnodiging: Praat mee over het gebruik van het Dorpshuis Sloten

Kerstboomactie van de Molen van Sloten

AGENDA

Woensdag 17 november

• 1700 – 18.30 uur: Praat mee over het gebruik van het Dorpshuis Sloten. Wie

dit te laat ziet, kan ideeën ook nog mailen. Lees door hieronder bij 'Akertjes'.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTAwMiZkPXQ0cDR5NWQ=.QJ_7A51wNQYTkvBvl3a8tBiGUvCxA0VM-Go3H9kj7Ks
mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTAzMiZkPW4yajRuOW8=.03NYb5bdqznzj7JeMaEepo2gzjM1XG_6-00s8Cj7Tuk
mailto:eva.vanderdrift@eigenwijks.nl


Zaterdag 20 november

• Kinderrommelmarkt in het Dorpshuis Sloten gaat niet door.

• 14.00 – 18.00 uur: Project Space Nieuw en Meer presenteert t/m 29

november: Tree Hole van Ju-An Hsieh in het Paviljoen op het voorterrein, 

Oude Haagseweg 51.

Zondag 21 november

• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

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 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.
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• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

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

NIEUWS

Toekomst van De Oeverlanden in gemeenteraad

Op 24 november bespreekt de commissie Ruimtelijke Ordening van de

gemeenteraad de aangepaste ‘concept-ontwikkelstrategie De

Oeverlanden 2040’. De Vereniging 'De Oeverlanden blijven!' Laat

uiteraard van zich horen.

De gemeente beschouwt De Oeverlanden in zijn visievoorstellen niet langer als

een ‘Natuurgebied’ maar als een ‘Landschapspark’, dat zowel een natuur- als

recreatiegebied moet zijn. Die dubbelfunctie geldt nu in beperkte mate ook al,

maar in deze Visie krijgt de component ‘natuur’ duidelijk minder gewicht. De

gemeente doet voorkomen alsof het mogelijk is om tegelijkertijd zowel de

natuurwaarden overeind te houden als de recreatiefunctie verder te vergroten.

Via deze link treft u de Visie van de gemeente en hier treft u de mening van de

Vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' De vereniging spreekt uiteraard ook in.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTI4MSZkPXk1dzNhMHo=.tAtiR8ZHqmL3sr0cNnszCHhfIJ5FuiFqIGEBvltwGKQ
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De projectgrenzen van de Ontwikkelstrategie 'De Oeverlanden 2040',
gemeente Amsterdam. Ook Sportpark Sloten (West en Oost) en de

volkstuinparken vallen binnen het Visie-gebied, maar de
aangepaste voorgestelde veranderingen gaan vooral over De Oeverlanden.

Dorpsraad blijft strijden voor boerderij De Bijweg aan de Sloterweg

Het is van groot belang dat boerderij De Bijweg aan de Sloterweg 734

gemeentelijk monument wordt. Op die manier zorg je ervoor dat het

pand niet zomaar gesloopt kan worden en dat daarmee wéér een

stukje cultuurhistorisch erfgoed aan de Sloterweg verloren gaat.

Het kan niemand zijn ontgaan dat de Sloterweg tussen de dorpskern en de

Johan Huizingalaan de laatste jaren compleet is veranderd. De Dorpsraad doet

nu al bijna vijf jaar zijn uiterste best om een van de laatste echte ‘boeren

panden’ langs de lommerrijke weg te beschermen: “De resterende

cultuurhistorie van de rijke Slotense landbouw-historie moet behouden

blijven.”

Naar de rechter

Omdat de gemeente Amsterdam de monumentale status niet aan deze



boerderij wil toekennen, is de Dorpsraad naar de rechter gestapt. Dorpsraadlid

Piet Renooy is optimistisch gestemd en ziet “hoopgevende ontwikkelingen”.

Lees verder…

Slechts enkele panden langs de Sloterweg houden de herinneringen aan het
Slotense landbouw-verleden nog levend. Die moeten worden beschermd.

Annexatie in 1921 zorgde ook voor nieuwe huisnummering

Nadat de gemeente Sloten door Amsterdam was geannexeerd,

veranderde het nodige. Soms ten nadele en soms ten goede.

“Dat laatste gold bijvoorbeeld voor de invoering van de Amsterdamse

huisnummering.”, zo vertelt Guido Frankfurther, de initiatiefnemer van de

gedenksteen ‘100 jaar annexatie gemeente Sloten’. “Als ik eerlijk ben, dan

moet ik toegeven dat het Slotense huisnummersysteem erg onhandig moet

zijn geweest. Als je ter plaatse niet bekend was, dan was het vast erg lastig

om het goede huis te vinden. De gedenksteen gaat er straks voor zorgen dat

al die bijzondere verhalen verteld en daarmee herinnerd blijven worden.”

Lees verder…

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTI5NiZkPWcxaTBqNm4=.1jCaK2N6KBOvmdFVgHdbvXCE2VGafYMfLIUIhJW0-fU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTI5OSZkPWI3YjhiM20=.UnfBW6YfZB_DC7OIczpH4ad-YRTmzLhjNeC9uQV0eJg


De gemeente Sloten kende vroeger geen huisnummers per straat, maar per
wijk. Als je hier de weg niet kende, was het waarschijnlijk een hele zoektocht

om het goede huisnummer te vinden. Foto: Erik Swiersta.

Nu ook twee gaslekken onder overbelaste Sloterweg

Alweer een melding dat de oude dijkweg bezwijkt onder de veel te

hoge verkeerslast.

Eerder braken de pijpen van de verouderde waterleidingen onder het wegdek

van de Sloterweg al. Nu begeven ook de gasleidingen het.

Twee gaslekken tussen dorpskern en rotonde

Het ene gaslek ter hoogte van Sloterweg 1121 is ontstaan door

een verzakking, die waarschijnlijk (in)direct wordt veroorzaakt door de

langdurige overbelasting van de dijkweg. Het betreft volgens Liander gelukkig

een "minimale lek". Om deze te repareren werd de weg 'opengesneden'.

Daarnaast er is ook een gaslek ontstaan op de plek vlakbij de Ditlaar, waar

eerder ook al sprake was van een waterlek. Volgens Liander is deze breuk in

de gaspijp ontstaan als gevolg van de waterleidingbreuk: "Nadat het zand rond

de gaspijp is weggespoeld, is deze gebroken."

Hoe lang kan de Sloterweg deze overbelasting nog aan?



Op het ogenblik loopt de inspraakprocedure over het verbeteren van de

verkeersveiligheid op de Sloterweg. De gemeente stelt voor dat doorgaand

verkeer hier straks niet meer kan rijden. Volgens de huidige planning zou dit

verkeersplan op zijn vroegst pas najaar 2022 van kracht worden. Het is de

vraag of de oude dijkweg deze hoge verkeerslast tot die tijd nog kan dragen.

Op maandagochtend 15 november was Liander meteen ter plaatse op de
Sloterweg om de gaslekken te repareren.

AKERTJES

Uitnodiging: Praat mee over het gebruik van het Dorpshuis Sloten

Eigenwijks wil graag om tafel met de Slotenaren om te

overleggen over het Dorpshuis, over het gebruik en welke tarieven

voor het gebruik moeten gaan gelden. Op woensdag 17 november zijn

Slotenaren van 17.00 tot 18:30 van harte welkom in het Dorpshuis aan

de Nieuwe Akerweg 14.

Op termijn is het de bedoeling dat het Dorpshuis in eigen beheer komt van de

Slotenaren. Voor dorpsborrels, filmvertoningen, kinderclubs, workshops etc.

Gratis voor openbare activiteiten

Eigenwijks hoort graag of er al plannen leven voor activiteiten en wil ook

afspraken maken over de te hanteren tarieven voor de verschillende



activiteiten. "Uitgangspunt is dat we 'activiteiten voor iedereen' willen

stimuleren. Je hoeft daarvoor dan ook geen huur te betalen. Dat betekent dat

we onderscheid moeten maken met activiteiten die je voor je eigen groep

mensen wilt organiseren. Dan moet je dus wel huur vragen. Daarnaast willen

we ook niet gaan concurreren met andere Slotense zalen", zo legt

opbouwwerker Eva van der Drift uit.

Tarieven

Hieronder staan de tarieven die Eigenwijks bij andere buurthuizen in Nieuw-

West hanteert. Die zouden ook voor het Dorpshuis kunnen gaan gelden:

Kosteloos voor bewoners, als de activiteit openbaar toegankelijk is en

voorziet in een behoefte voor de bewoners van het dorp.

€ 25 per uur voor non-profit organisaties zonder personeel en zzp’ers.

€ 30 per uur voor non-profit organisaties met personeel.

€ 40 per uur voor profit organisaties.

Vragen?

Opbouwwerker Eva van der Drift en de directeur van Eigenwijks Dick Glastra

van Loon hopen veel Slotenaren te kunnen begroeten en gaan graag met hen

in gesprek in het Dorpshuis. Wie vragen heeft of niet op zo korte termijn in het

Dorpshuis kan zijn, maar wel mee wil praten, kan appen of mailen.

Kerstboomactie van de Molen van Sloten

Bent u van plan om dit jaar een kerstboom aan te schaffen, dan hoeft

u dit jaar niet op kerstbomenjacht buiten de deur. 

Hoe makkelijk wilt u het uzelf maken én tegelijkertijd de molen helpen? Als u

meedoet aan onderstaande speciale actie bestelt u voor een gunstige prijs een

mooie kerstboom (een Nordmann die niet snel uitvalt). Deze boom wordt op

10 of 11 december gratis bij u thuis bezorgd (in heel Nederland) en de Molen

van Sloten ontvangt twee euro per bestelde boom.

Heel eenvoudig

Gemak dient de mens: Bestel voor 1 december via deze link. Kies de maat,

geef aan of u voor vijf euro extra een kruis onder de boom wilt en reken af.

https://preview.mailerlite.com/f2j3s3/1820878847059433721/e0w6/
mailto:eva.vanderdrift@eigenwijks.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTMwNSZkPXA5dzNmM3I=.hDrgL7HfPBsUz31zVk3pLPY8gHKhBkYqprTIHu3pLRY


Vul bij 'Vereniging' de naam 'Molen van Sloten' in en alles komt vanzelf goed.

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

mailto:dorpsloten@gmail.com


"Sinte Sinte Maarten..." op Sloten.

Tijdens de Natuurwerkdag op 6 november in De Oeverlanden is onder meer
gehooid op de Kleivlakte, de grote vlakte middenin het natuurgebied. Om

nieuwe begroeiing weer een kans te geven, wordt het maaisel
afgevoerd. Foto: Hans Bootsma.



Op zondag 14 november werd Sloten om 3 uur 's nachts opgeschrikt door een
keiharde knal. Daarna vloog een aan de Langsom geparkeerde auto in de

brand en volgden meer knallen. Bewoners alarmeerden snel de hulpdiensten.
De Politie: "Een getuige zag iemand na de harde knal wegrennen. Daarom

gaan wij uit van brandstichting, een misdrijf. Er is nog veel onduidelijk.
Daarom vragen wij aan eventuele andere getuigen contact met ons op te

nemen via het algemene nummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem:
0800 7000." Van de getroffen auto was de volgende ochtend nog maar weinig

van over. Foto: Andrea Fleck.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwODc4ODQ3MDU5NDMzNzIxJmM9ZTB3NiZiPTc5NjYxMTMwOCZkPXM2djliNmM=.LSon4WiLjTZBS36xg0GgKLRrd7hTA81v545tAGQ9hxs


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De werkzaamheden op de Vrije Geer zijn op 15 november begonnen. Het
asfalt op de weg rond het weiland is grotendeels vervangen. Het eerste stuk
vanaf de rotonde wordt niet vernieuwd, omdat het asfalt hier nog in goede
staat verkeert. Speciale zorg gaat uit naar de ecotunnels, die natuurlijk wel

schone doorgang moeten blijven bieden aan kleine dieren, die door de
Hoofdgroenstructuur De Groene As kruipen.
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