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AGENDA
Woensdag 22 en donderdag 23 december

• 15.00 – 17.00 uur: Bewoners van het landelijke gebied en vrijwilligers die
zich voor het gebied inzetten kunnen de kerstattentie van de Dorpsraad komen
ophalen in het Dorpshuis, Nieuwe Akerweg 14.
Kerstmis 24, 25 en 26 december
• I.v.m. corona: geen Eucharistievieringen in de Sint-Pancratiuskerk.
• 24 december 22.00 – 23.00 uur: Digitale uitzending van de Kerstnachtdienst
vanuit de Sloterkerk. Dominee Martijn van Leerdam gaat voor. U kunt live
meekijken of later terugkijken.
• 25 december 10.00 uur: Digitale uitzending op van de dienst op
kerstochtend in De Opgang aan de Tussen Meer 68 in Osdorp. Dominee Martijn
van Leerdam gaat voor. U kunt live meekijken of later terugkijken.
• 26 december 10.00 uur: Digitale uitzending van de dienst op tweede
Kerstdag vanuit de Sloterkerk. Tjitske de Vries-Meijer, proponent in de
Sloterkerk, gaat voor. U kunt live meekijken of later terugkijken.
Iedere donderdag
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. 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
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS
Voorkeursvariant voor veilige Sloterweg blijft ongewijzigd: 2A

Op Sloten heerst voorzichtig optimisme dat het na decennia van
aandacht vragen en actievoeren voor een veilige Sloterweg nu
eindelijk lijkt te gaan lukken om dit te realiseren.
Na positief advies van de stadsdeelcommissie van Nieuw-West in oktober
besloot op 14 december ook het College van B&W voor oplossingsvariant 2A te
kiezen om de Sloterweg veilig te maken.
2A in het kort
Daarmee kiest het college voor de oplossing met de in totaal vier
elektronische camera's op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen bij de
Plesmanlaan. Alleen voertuigen uit Sloten en Nieuw Sloten kunnen daar dan
nog zonder boete langsrijden. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer naar de
A4 voortaan via het Hoofdnet Auto rijden. Alle adressen in Sloten en Nieuw
Sloten blijven voor iedereen bereikbaar. Op de Plesmanlaan en Langsom
tussen de rotonde en de Sloterbrug gaat 30 km/uur gelden. De Sloterweg blijft
Hoofdnet Fiets.
Planning
Precies zoals de gemeente recent na de ontstane vertraging aankondigde,
staan het vervolg van de inspraak én de besluitvorming gepland in januari. In
de politiek weet je het nooit helemaal zeker, maar dit is de planning:
18 januari 2022: Maximaal 100 personen kunnen inspreken bij de
commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW).
20 januari 2022: Bespreking ‘Nota van Uitgangspunten van de
Sloterweg-West Verkeersveillig' in de commissie MLW.
26 januari 2022: Besluit van de gemeenteraad 'Nota van uitgangspunten
Sloterweg-West Verkeersveilig'.
Meer weten? Hier treft u álle informatie, ook de Nota van Beantwoording met
de reactie van de gemeente op de maar liefst 450 ingediende zienswijzen.

Als de gemeenteraad ook kiest voor oplossingsvariant 2A dan komt aan deze
onveilige verkeerssituatie op de smalle Sloterweg eindelijk een eind.

Zijn zonnepanelen toegestaan in beschermd Sloten?
De gemeente Amsterdam is zuinig op ‘zijn’ erfgoed en stelt daarom
duidelijke regels voor het aanbrengen van zonnepanelen op
gemeentelijke monumenten én in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.
“Voor duidelijkheid over de manier waarop pv-panelen op een dak gelegd
mogen worden, kun je bij ons terecht. We denken mee,” aldus de projectleider
‘Duurzaam Erfgoed’ van de gemeente Amsterdam, Annette ten Doeschate. “Je
wilt niet dat bewoners met de beste bedoelingen om te verduurzamen gaan
investeren en dat er geen vergunning kan worden gegeven, of zelfs
gehandhaafd wordt.”
Regels in het kort
Er valt veel meer over te zeggen, maar de beleidsregels komen hierop neer:
Als eigenaren van momenten zonnepanelen willen plaatsen, moeten zij
hiervoor áltijd eerst een vergunning aanvragen. Voor eigenaren van woningen
zonder monumentenstatus, maar wel binnen beschermde dorps- en

stadsgezichten, geldt dat zij alleen vergunningsvrij zonnepanelen mogen
plaatsen op achterdakvlakken. Dat geldt dus ook voor de dorpskern van
Sloten.
Lees verder…

Alleen panelen op panden zonder monumentale status, die bovendien niet
zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, zijn binnen het Beschermd
Dorpsgezicht Sloten toegestaan.

Grote weerstand tegen verbreding van de Osdorperweg in Oud Osdorp
In de toegezonden informatie ter voorbereiding op de digitale
inspraakavond op 13 december liet de gemeente weten de oude
dijkweg te willen gaan verbreden en asfalteren en dat het afgelopen
juni nog opgeknapte voetpad vernieuwd moet worden.
De Oud Osdorpers reageerden hierop vol verbazing en ontzetting.
Zwaar verkeer faciliteren?
In het al decennia lopende overleg over de verbetering van de veiligheid op de
Osdorperweg was verbreding nóóit een optie. Het lijkt erop dat de gemeente

de levensgevaarlijke rechte dijkweg met slechts hier en daar aparte voet- en
fietspaden geschikt wil maken voor nóg meer zwaar vrachtverkeer. Gesproken
wordt namelijk over “verbetering van de fundering van de weg”. “Hoezo?”
Vroegen de Oud Osdorpers zich massaal af. “Gemeente weet u wel dat op de
Osdorperweg al sinds 1963 een inrijverbod geldt voor verkeer met een hogere
aslast dan 4,8 ton en een breedte boven 2.20 meter? De hier gevestigde
bedrijven hebben toch niet voor niets ontheffingen voor hun wagenpark."
Anticiperen op 30 km/uur als maximumsnelheid
De gemeente gaat op de meeste wegen in Amsterdam als maximumsnelheid
30 km/uur instellen. Dat geldt dan ook voor de Osdorperweg. “Is het dan niet
slimmer om hier bij het groot onderhoud aan de Osdorperweg, dat in februari
begint, meteen al rekening mee te houden?”, vroegen de bewoners zich af. “En
waarom krijgt het deel van de weg tussen de Ookmeerweg en de Joris van den
Berghweg geen opknapbeurt? Het wegdek is ook daar heel slecht. Trillingen
zorgen hier voor verzakkingen en scheuren in onze huizen.”
Lees verder...

Nog geen half jaar geleden werd het voetpad langs een klein stuk van de
Osdorperweg helemaal vernieuwd. Nu moet dat volgens de gemeente alweer
worden opgeknapt. Foto: Theo Durenkamp.

Werkgroep Publiciteit 2021: Van analoog naar digitaal
Volgende week gunnen de vrijwilligers van de werkgroep Publiciteit
Sloten-Oud Osdorp zich een weekje rust.
Daarom alvast deze week een korte terugblik.
Alweer 46 keer digitaal
Na 43 jaar publiceerde de werkgroep Publiciteit op 3 februari zijn laatste
(2.090-ste) Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost. Dat kon niet anders,
omdat we van de nieuwe kranteigenaar niet langer zelf mochten bepalen
waarover we wanneer wilden schrijven.
Proppen in een halve krantenpagina?
De digitale Nieuwsbrief is sindsdien gegroeid. Dat kon ook niet anders omdat
in 2021 héél erg veel gebeurde in het landelijke gebied van Nieuw-West.
"Geen idee hoe we dat ooit in die halve tabloid-pagina hadden kunnen
krijgen", laat vrijwilliger Tamar Frankfurther weten die al jaren voor de lokale
nieuwsvoorziening zorgt.
Bijna 1.000 abonnees
78% van de bijna 1.000 belangstellenden, die de Nieuwsbrief ontvangen, leest
de informatie ook regelmatig. Vooral bepaalde onderwerpen scoren goed. Zo
blijkt uit het doorklikgedrag van de lezers.
Lees verder...

Nu de werkgroep Publiciteit niet langer gebonden is aan de maximale omvang
van 800 woorden met twee kleine plaatjes per week, kunnen ook foto’s van
het kleine nieuws worden gepubliceerd. Zoals van het lieve initiatief van
Slotenaar Suus om flink wat Slotenaartjes (zo heten de paaltjes op het dorp)
te voorzien van een kerstmuts.

AKERTJES
Inleverpunt vet en frituurolie in de Slotense speeltuin
Herkent u dat? Na het frituren (of oliebollen bakken) wil je de boel
opruimen. Maar hoe? Breng olie en vet nu kosteloos naar de speeltuin.
Alexander van Ede van de Tuin van Sloten nam het initiatief om de olie hier in
te zamelen: “Je mag olie en vet nooit in het riool gooien. Dan loopt de boel bij
de waterzuivering spaak. Het waterschap moet jaarlijks veel belastinggeld
uitgeven om aangekoekte vetresten uit de rioolpijpen en hun
zuiveringsinstallatie te schrapen. Dat betalen we met zijn allen en dat is
zonde. Kom het voortaan in de speeltuin leveren. Dan bent u het makkelijk
kwijt én levert het geld op voor de speeltuinvereniging!”
De spelregels
Overdag is de Speeltuin Sloten geopend. Plaats uw gesloten fles olie dan in de

witte container met de oranje klep naast het speeltuingebouw. Dus niet:
’s avonds op straat voor het hek plaatsen! U kunt ook van tevoren een lege
fles ophalen in de Tuin van Sloten en die fles gevuld in de container
achterlaten. Hier kunt u ook terecht met vragen. Hou het schoon en netjes!
Wat gebeurt ermee?
Als de container vol is, komt een bedrijf hem legen. Frituurolie wordt verwerkt
tot biodiesel. De overige vetten worden verwerkt tot andere producten, zoals
cosmetica en smeermiddel. En – zoals gezegd – van de opbrengst kan de
speeltuinvereniging de speeltuin onderhouden of leuke dingen organiseren. Zo
snijdt het mes aan álle kanten!

Kerstattentie van de Dorpsraad voor alle bewoners en vrijwilligers
De Dorpsraad heeft een verjaardagskalender gemaakt met 12 historische
afbeeldingen uit de voormalige gemeente Sloten.
"Midden in deze coronacrisis volgt hier even een berichtje van de Dorpsraad", zo laat

dorpsraadlid Liesbeth Berghuis weten. En zij vervolgt: "Wij willen de bewoners van
het landelijke gebied en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten een kerstattentie
geven. Hij staat vol historische prenten en foto's van Sloten en Oud Osdorp. De foto
hieronder geeft al een indruk van hoe deze speciale kalender eruit ziet."
Kom naar het Dorpshuis
Liesbeth vervolgt: "De andere negen afbeeldingen zien jullie als je de kalender op
woensdag 22 of donderdag 23 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur in het
Dorpshuis komt ophalen. Het was de bedoeling om de kalenders uit te delen bij onze
traditionele muzikale eindejaarsbijeenkomst bij de kerstboom op het Dorpsplein,
maar nu die niet door kan gaan, moet het maar zo...
Wij hopen jullie in het Dorpshuis te mogen begroeten. Wij wensen jullie allemaal
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe!"

Gezellig én schoon alternatief voor houtstook
Het is voor sommige mensen gebruikelijk om tijdens de feestdagen
gezellig te stoken. Omwonenden moeten dan vaak noodgedwongen
vervuilde lucht inademen.
Houdt u er - zeker in de Slotense dorpskern waar vaak en veel gestookt wordt
- rekening mee dat u hiermee de luchtkwaliteit voor íedereen verlaagt.
Onderzoek wijst uit dat dit ook geldt voor de zogenaamde 'schone' houtstook.
Een alternatief: Maak in uw kachel een nepvuur met kerstlampjes onder rood

crêpepier en zet de verwarming een tikkie hoger... Zo kunnen uw buren hun
huis - coronaproof - blijven ventileren zonder dat er rook naar binnenkomt...

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

Nu de maaiwerkzaamheden achter de rug zijn, richt de vrijwilligersploeg in De
Oeverlanden zich op het houtwerk. Hier worden wilgen in een stuk rietland
afgezaagd om het dichtgroeien ervan tegen te gaan. Hierdoor blijft de variatie
in het gebied op peil. Van al dat snoeihout worden takkenrillen gebouwd,
waarin allerlei dieren vervolgens een veilig toevluchtsoord vinden.
Foto: Hans Bootsma.

Om de Hoofdgroenstructuur (HGS) op Sportpark Sloten enigszins te sparen,
ligt het tijdelijke fietspad voor sporters zo veel mogelijk langs de wielerbaan.
Waar dat niet kon, heeft de HGS een compleet ander aanzien gekregen. Als de
Sloterweg komend najaar voor álle fietsers veilig wordt, dan wordt dit fietspad
ogenblikkelijk verwijderd en kan de natuur zich hier weer gaan herstellen.

Corona of geen corona: De Sloterkerk is weer prachtig versierd. Wie de

Kerstnachtdienst op 24 december digitaal meemaakt, ervaart zo toch het
kerstgevoel. Dat geldt zeker voor degenen die de dienst op tweede Kerstdag in
de Sloterkerk komen bijwonen.
Als afsluiting van deze laatste Nieuwsbrief van dit jaar wenst de werkgroep
Publiciteit u gezellige feestdagen en veel gezondheid, geluk en liefde in het
nieuwe jaar. Blijf vooral ook omkijken naar buren en vrienden die alleen zijn.
Onder normale omstandigheden is dat al belangrijk, maar nu met het ‘coronading’ al helemaal... Foto: Hans Holtkamp.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
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