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• 13.00 – 14.00 uur: Actiegroep 'Behoud Lutkemeer' viert overwinning bij de

Stopera en legt nieuwe actiestrategie uit. Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 4 december

• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan.

Zondag 5 december

• 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

• 16.00 – 16.45 uur: Sloterkerk open: meditatie; 16.30 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
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Ahold bouwt zeker geen distributiecentrum in de Lutkemeerpolder

Het wonder is geschied: De multinational heeft op 26 november laten

weten definitief geen distributiecentrum in de polder te gaan bouwen.

De actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ vraagt iedereen om hulp zodat deze

mijlpaal nu echt verzilverd kan worden en organiseert op 1 december om

13.00 uur een informatieve overwinningsbijeenkomst bij de Stopera.

Uw hulp is weer hard nodig

Nu er écht geen belangstellenden meer zijn die in de Lutkemeerpolder willen

gaan bouwen, is dit hét moment voor de politiek om alsnog te besluiten om de

Lutkemeer groen te houden en zijn landbouwbestemming weer terug te geven.

De wethouder en gemeenteraadsleden gaven eerder bij herhaling aan dat zij

“eigenlijk ook veel liever zouden zien dat de Lutkemeerpolder bestemd zou

worden als landbouwgrond”. Zij zeiden ook “niet anders te kunnen dan reeds

gemaakte plannen en afspraken te ondersteunen”.

Die argumenten zijn nu van tafel: De wethouder en de gemeenteraad kunnen

nu hun duurzame hart volgen. Door de klimaatcrisis ziet de wereld er nu

ook heel anders uit dan toen dat besluit werd genomen. Alle reden dus om

alsnog te kiezen voor een groene Lutkemeerpolder. Als u het hiermee eens

bent, vertel dan in twee mails aan de wethouder en aan de raadscommissie

RO waarom u vindt dat de Lutkemeerpolder groen moet blijven.

Lees verder…
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Zorgden de felle acties van de actiegroep 'AH must go' bij AH-filialen (ook
buiten Amsterdam, zoals hier in Den Haag) ervoor dat de multinational geen

distributiecentrum in de Lutkemeerpolder wil bouwen?
Foto: Behoud Lutkemeer.

Besluit verkeer Sloterweg uitgesteld tot januari

De gemeente Amsterdam ontving zóveel (450) veelal uitgebreide

reacties op de concept nota van uitgangspunten, dat de er meer tijd

nodig is om deze reacties zorgvuldig te beantwoorden.

Het College van Burgemeester en Wethouders wil de vaart er echter

wel optimaal inhouden en behandelt de Nota van Uitgangspunten daarom zelf

wel al dit jaar, op 14 december.

Inspraakavond ook naar januari

In januari organiseert de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW)

een aparte digitale inspraakavond waar iedereen die dat wil nogmaals zijn

zegje kan doen. Kort daarna, zal de gemeenteraad nog in januari 2022 dan

eindelijk écht bepalen voor welke verkeersvariant om de Sloterweg veilig te

maken zij kiezen.

Kort uitstel, maar geen afstel

Omgevingsmanager Bernard Kroeger: "We hebben écht geprobeerd om de

inspraak al in 2021 af te ronden, maar dat is net niet gelukt. We verkiezen nu
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een solide en zorgvuldig inspraaktraject boven snelheid. Ik weet dat de

Slotenaren slechte ervaringen hebben met uitstel, maar het is wel zo dat het

College van B&W in december al een standpunt hierover inneemt.

De inspraakavond in januari gaan we nu al inplannen. En gezien de urgentie

die de gemeenteraad eerder aan dit project gaf, verwacht ik dat zij willen dat

hier in januari echt een besluit over wordt genomen, maar die bevoegdheid ligt

bij de raad." Via deze Nieuwsbrief blijft u uiteraard op de hoogte

Inkijkje het leven 'rond de Sloterbrug' in de jaren '60 en '70

Hoe zag het leven in Sloten, Oud Osdorp en Badhoevedorp in de

roerige jaren zestig en zeventig uit?

Was dat net zo wild als even verderop 'in de stad'? Of bleef alles hier bij het

oude vertrouwde oude? Vier lokale auteurs delen in 23 levendige verhalen met

illustraties zeer diverse herinneringen in deel 2 van de serie 'Rond de

Sloterbrug'. Vers van de pers ligt het boek nu voor € 19,95 in de lokale

boekhandels (Jaspers en Meck & Holt). Een origineel Sint- of Kerstcadeau.
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Nét even anders dan in de stad

Over de 'sixties' en 'seventies' in Amsterdam zijn boeken vol geschreven, maar

hoe beleefden de bewoners van het landelijke gebied Sloten-Oud Osdorp en de

Badhoevedorpers die bijzondere tijd? Het gewone leven kabbelde rustig door,

maar ook hier drongen veranderingen langzaam maar zeker door.

En dat in een omgeving waar de pastoor het nog voor het zeggen had (of

niet?), het voormalige Slotense bejaardentehuis werd gekraakt, de

dorpsdokter de tanden van een dronken patiënt dan maar 'even' trok, de Oud

Osdorpse kolenboer dagelijks nog zijn ronde maakte en waarin het vinden van

het eerste kievitsei nog een van de belangrijke gebeurtenissen in het jaar was.

Lees verder…

Was dat even schrikken voor de Slotenaren: Het Wees- en Armenhuis was
plotseling gekraakt! Compilatie-foto van Kees Klaver: een recente foto van het
pand gecombineerd met de afbeelding van de spandoeken uit het Parool van

18 januari 1973, de dag na de kraak.

Tom Schreursweg in Oud Osdorp drie maanden dicht

Maandag 22 november is gestart met het groot onderhoud aan de Tom

Schreursweg tussen Joris van den Berghweg en Nico Broekuysenweg.
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Tot 17 december is het stuk tussen Joris van den Berghweg en de inrit van de

Fruittuin van West niet toegankelijk. Begin volgend jaar gaan de

werkzaamheden weer verder. Als half februari het werk is afgerond, geldt op

dit deel van de Tom Schreursweg een inrijverbod voor auto’s richting

Geuzenveld.

Voor de fietsers is er in deze richting dan een fietssuggestiestrook en voor

voetgangers een half verhard wandelpad. Zoals de inwoners en de

Klankbordgroep Oud Osdorp al vreesden, wordt al het verkeer als gevolg van

dit werk de komende periode steeds omgeleid over de Osdorperweg.

Foto: Theo Durenkamp.

Tijdelijke fietspad Sportpark Sloten voor Kerst in gebruik

Na het nodige oponthoud gaat de gemeente in december dan toch

beginnen met de aanleg van het tijdelijke fietspad door het sportpark.

Op basis van advies van de Centrale Verkeers Commissie (CVC) zullen de

fietsers richting de dorpskern van Sloten over de parkeerplaats en het voetpad

mogen gaan fietsen.

In gebruik totdat de Sloterweg rustiger wordt

Dit tijdelijke fietspad zorgt de komende periode voor een veiligere route voor

fietsers van en naar het sportpark. Zij hoeven dan niet meer over de te drukke
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Sloterweg te rijden. Als de Sloterweg volgend jaar veiliger wordt voor fietsers,

wordt het weer verwijderd. De noodingang aan de kant van de dorpskern gaat

dan ook weer dicht.

Lees verder…

De leden van de Centrale Verkeers Commissie vinden het onverantwoord voor
fietsers om hier op de Sloterweg linksaf slaan. Zij adviseren fietsers daarom

om over de parkeerplaats naar de dorpskern van Sloten te rijden.

Gemeentelijke uitleg over vervallen wegversmalling Osdorperweg

De bewoners van Oud Osdorp ontvingen op 24 november een

bewonersbrief in een bewonersbrief alsnog uitleg waarom gemeente

besloot om een van de vijf aangekondigde wegversmallingen op de

Osdorperweg niet aan te leggen.

De letterlijke tekst van de gemeente luidt: “Na de aankondiging van de extra

wegversmallingen in de bewonersbrief van 18 oktober 2021 zijn er enkele

reacties binnengekomen. Er waren zorgen over de verkeersveiligheid en de

bereikbaarheid van opritten nabij de nieuwe wegversmallingen. Veel reacties
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zijn door verkeerskundig bureau GoudAppel nogmaals getoetst op zowel

verkeersveiligheid als bereikbaarheid.

De wegversmalling ter hoogte van huisnummer 960 voldeed hier echter niet

aan. Tijdens de eerste doorberekening van GoudAppel is op deze locatie niet

met de juiste voertuigafmetingen gerekend. Een oprit was daardoor niet meer

bereikbaar. We hebben onderzocht of de wegversmalling op de betreffende

locatie verschoven kon worden. Dat was niet het geval en daarom is besloten

deze wegversmalling niet aan te leggen.”

Deze wegversmalling - met voorrangsregeling - is wel aangelegd op de
Osdorperweg. Foto: Theo Durenkamp.

AKERTJE

Geef eventuele correcties voor de Dorpengids 2022 door

Als de planning wordt gehaald, verschijnt komend voorjaar alweer de

37e editie van de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp.

Tot 15 december kunt u uw gegevens controleren en desgewenst aanpassen.

Via de uitgever

Akse Media zal rond het verschijnen van deze Nieuwsbrief een mail sturen



naar alle email-adressen van de verenigingen en organisaties, die vorig jaar in

de Dorpengids vermeld stonden. Met de link in deze mail kunt u zelf

controleren of alle gegevens nog kloppen of veranderd moeten worden. Deze

kunt u dan zelf aanpassen.

Akse Media benadert de andere contacten zelf telefonisch. Als u hierover

vragen hebt, of nog niet in de Dorpengids staat, maar dat wel wilt, dan kunt u

via deze link een mail sturen naar Akse Media. Deze uitgever verzorgt veel

gidsen. Vermeldt er daarom bij dat het gaat om de 'Dorpengids Sloten-Oud

Osdorp'. Dan weet u bij deze dat deze mail van Akse Media geen fishing-mail

is, ook al treft u deze mail mogelijk bij uw 'spam'.

Via de werkgroep Publiciteit

De vrijwilligers van de werkgroepen, beheergroep Vrije Geer en de buurt-

alertgroepen kunnen desgewenst via deze link hun gewijzigde gegevens

doorgeven. Deze gegevens staan overigens alleen in de papieren - en niet de

digitale - versie van de gids vermeld.

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

De herprofilering van de kruising Vrije Geer / Ditlaar is volgens planning
afgerond. Nu de voorrangsregels zijn aangepast, kunnen fietsers hier veiliger

linksaf slaan richting Nieuw Sloten. De verkeerssituatie is overzichtelijker
geworden. Voorheen moesten zij zowel aan het verkeer van links als van
rechts voorrang geven, nu alleen nog aan het tegemoet komende verkeer

vanaf de Ditlaar. De Fietsersbond, Politie, de verkeersexperts van de
gemeente en de werkgroep Sloten zijn van mening dat dit onder de huidige

omstandigheden de veiligste oplossing voor fietsers is. Zolang hier nog zoveel
sluipverkeer richting de A4 rijdt, blijft het echter oppassen.

Foto: Atze Broeckmans. 
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