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• 14.00 – 18.00 uur: Project Space Nieuw en Meer presenteert: Tree Hole van

Ju-An Hsieh in het Paviljoen op het voorterrein, Oude Haagseweg 51.

• 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.

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

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

NIEUWS

Verkeersdruk en tijdelijke drempels Sloterweg zorgden niet voor

leidingbreuken
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Binnen een week reageerde Waternet al op de bezorgde brief van het

‘Bewonerscomité Sloterweg’ over de recente breuken in de

waterleiding onder de Sloterweg.

Waternet verrichtte meteen een spoedonderzoek of er gevaar dreigt. “Nee”,

geven de experts van Waternet aan, “er dreigt geen gevaar en er is ook geen

aanleiding om de in 1972 aangelegde waterleiding nu met spoed te gaan

vervangen”.

Geen verband met verkeersintensiteit of drempels

Waternet concludeert op basis van hun snelle onderzoek dat er geen sprake is

van abnormaliteiten in de ondergrond van de Sloterweg. Ook geeft men aan

dat er geen samenhang is tussen het plaatsen en weer weghalen van de

drempels en de nu ontstane overlast.

Als de verkeersintensiteit hier de komende jaren sterk gaat afnemen, zal dat

gunstig zijn voor de hoofddistributieleiding die onder het asfalt ligt. Het

aantal trillingen en de belasting zullen dan flink zullen afnemen.

Lees verder…

Volgens Waternet vallen de breuken in de waterleiding onder de noemer
'toeval'. Medewerkers van Liander gaven op straat eerder al aan dat de
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gaslekken daarna hoogstwaarschijnlijk zijn ontstaan als gevolg van de eerdere
breuken in de waterleiding.

Geheimzinnigheid rond vervallen wegversmalling op de Osdorperweg

Van de vijf geplande wegversmallingen op de Osdorperweg liet de

gemeente er opeens één achterwege.

En eind oktober bleek ook de gemeentelijke websitepagina plotseling en

zonder enige toelichting te zijn aangepast. De aantallen waren hier van vijf in

vier veranderd en de bijgevoegde plattegrond van de eerste versmalling vanuit

de richting Halfweg was verwijderd.

Voorrangsregeling bij versmallingen?

De aanleg van de nieuwe versmallingen riep al tal van vragen op. Daarnaast is

de Klankbordgroep Oud Osdorp nu ook onaangenaam verrast dat bij de nieuwe

wegversmallingen plotseling sprake is van een voorrangsregeling. Dit is niet

van tevoren zo afgesproken en van tevoren ook niet gedeeld, laat staan

overlegd, met de bewoners.

Op een rechte weg als de Osdorperweg zorgt zo’n regeling voor

snelheidsverhoging en daarmee wordt de smalle dijkweg dus nóg gevaarlijker.

Bewoners willen opheldering en hebben de gemeente benaderd.

Lees verder...
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De wegversmallingen met voorrangsregeling lokken uit tot harder rijden. Zo
wordt het nog gevaarlijker op de Osdorperweg. Foto: Trees Kaizer.

Kruising Vrije Geer / Ditlaar krijgt nieuwe voorrangsregeling

Voor deze herprofilering moet het wegdek worden aangepast en dus

wordt het asfalt gefreesd.

De busroute (vanaf Vrije Geer rechtsaf naar Ditlaar) krijgt straks voorrang op

de Vrije Geer-poot rond het weiland. Zo kunnen fietsers op deze kruising

straks veiliger linksaf slaan naar Nieuw Sloten. Écht veilig wordt het hier

echter pas als de verkeersdrukte substantieel afneemt. 

Waterbedeffect in Nieuw Sloten

Tijdens deze werkzaamheden staat het verkeer op de Anderlechtlaan in Nieuw

Sloten compleet vast. Doorgaand verkeer kiest er massaal voor door de

woonwijk te rijden in plaats van over het Plusnet Auto, de officiële

omleidingsroute. Hiermee wordt wederom het bewijs geleverd dat het

verstandig is van de gemeente om Nieuw Sloten te betrekken bij het

verkeersplan om de Sloterweg fors te ontlasten.

Mensen die aangeven dat "eerst nog maar moet blijken dat de Anderlechtlaan
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volstroomt als de smalle Sloterweg voor doorgaand verkeer wordt afgesloten"

zien nu dat het bewijs voor dit waterbed-effect al is geleverd. 

Het afgeschraapte asfalt wordt verzameld, afgevoerd en gerecyled.

Sluipverkeer racet door of staat vast in dorpskern Sloten

Zoals voorspeld, doet het sluipverkeer tussen de autosnelweg A4

en Badhoevedorp / De Aker / Osdorp er inderdaad helaas álles aan om

maar niet om te hoeven omrijden via het Plusnet Auto.

Men negeert massaal het inrijdverbod en rijdt op hoge snelheid vanaf de

Ditlaar de dorpskern in. Tot men vrijwel zéker neus-aan-neus komt te staan

met boze tegenliggers, die veelal ook slim dachten te zijn en stiekem door het

dorp rijden... 

Door ingrijpen van Slotenaar Belinda Kreugel en de Dorpsraad wordt

toegezegd dat de verkeersregelaars de komende dagen langer toezicht komen

houden en dan niemand meer door te laten rijden. Bovendien heeft

Handhaving meteen al een fors aantal bekeuringen uitgeschreven. Hopelijk

staat hun toch al zware werklast het toe om de komende dagen ook op Sloten



te komen posten.

Als de verkeersregelaars even niet opletten, maar vooral na hun dienst, staat
de Sloterweg in de dorpskern op 22 november meteen vast. Het kruispunt
Vrije Geer / Ditlaar is tot en met 26 november afgesloten. Het blijft dan -

zeker voor fietsers - waarschijnlijk gevaarlijk om hier te rijden.
Foto: Wim van Slooten. 

Sloten heeft voortaan zijn eigen bier

Op 14 november presenteerde dominee Martijn van Leerdam in de

Sloterkerk twee nieuwe speciaal-bieren.

De bieren zijn helemaal Slotens fabricaat, want ze zijn (samen met

vrijwilligers) ontwikkeld en gebrouwen bij Brouwerij De 7 Deugden op Sloten.
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En op hun kleurrijke etiketten staan de torens van de Sloterkerk en de Sint

Pancratiuskerk eendrachtig afgebeeld.

Origineel cadeautje voor € 2,50

De bieren zijn o.a. te koop bij de brouwerij, gevestigd naast de Molen van

Sloten aan de Akersluis. En te bestellen bij café-restaurant De Halve Maen aan

de overkant. De bieren zijn geïnspireerd op Slotens rijke historie en kregen de

mysterieuze namen ‘Mirakel van Sloten’ en ‘Slotens Troost’.

Lees verder…

Dominee Martijn van Leerdam (links) overhandigde op 14 november in de
Sloterkerk de eerste flesjes Slotense bier aan top-organist Jos van der Kooy.

Streefbedrag voor gedenksteen ‘100 jaar annexatie Sloten’ is binnen!

Het is gelukt: De gedenksteen kan besteld worden.

In korte tijd hebben meer dan 40 particulieren en bedrijven bijgedragen. “Het

is mooi dat ook stadsdeel Nieuw-West meedoet”, zo vertelt initiatiefnemer

Guido Frankfurther enthousiast.

“Een groot deel van de voormalige gemeente Sloten lag immers in het huidige
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Nieuw-West. Maar, ‘onze’ gemeente was veel groter, ook Bos en Lommer en De

Baarsjes in het huidige stadsdeel West vielen tot 1921 onder Sloten.”

Lees verder…

Initiatiefnemer Guido Frankfurther in actie bij de opening van de Slotense
Brouwerij De Zeven Deugden op 11 mei 2018.

AKERTJES

Deze Nieuwsbrief op papier voor buren / ouders zonder internet

Na 43 jaar in de Westerpost te hebben gestaan, verschijnt deze

Nieuwsbrief al weer sinds afgelopen februari digitaal.

De redactie kan zich bijna niet meer voorstellen hoe het al die jaren gelukt is

om in slechts 800 woorden wekelijks verslag te doen van het nieuws uit Sloten

en Oud Osdorp.

Eén groot nadeel

De respons op deze nieuwe vorm van communiceren is positief. Maar... een

flink aantal bewoners van Sloten, Oud Osdorp en de Akerwegen heeft geen
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email-adres en blijft nu dus verstoken van het nieuws. Dat vinden zij vaak

reuze jammer. Bovendien vergroot dit hun isolement en eenzaamheid...

Ontvang de pdf en print zelf uit

Om deze mensen ter wille te zijn, maakt Hans de Waal nu wekelijks een pdf-

bestand van de Nieuwsbrief inclusief de artikelen op de website. Hebt u ouders

of buren van wie u weet dat ze geen internet hebben en wilt u de pdf in zwart-

wit of in kleur voor hen printen? Dat zou geweldig zijn! Mail ons en wij sturen

u voortaan de pdf.

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
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Fraai landelijk Osdorp met open zicht op het achterland. Foto: Trees Kaizer.
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