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Zondag 12 december

• Viering in de Sint-Pancratiuskerk is afgelast i.v.m. corona.

Maandag 13 december

• 19.00 - 21.00 uur: Digitale informatiebijeenkomst over het groot onderhoud

van de Osdorperweg in Oud Osdorp. Meld u alvast aan. Lees hieronder door.

Woensdag 15 december

• 19.00 – 21.30 uur: Digitale vervolgbijeenkomst over het Masterplan Nieuw-

West. Over leefbaarheid en veiligheid in het stadsdeel. Meer info.

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
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Voortbestaan Dorpsraad hangt aan een zijden draad

Er zijn tot nu toe nog te weinig belangstellenden die vanaf maart

zitting willen nemen in de nieuwe Dorpsraad. Dat is zorgelijk.

De belangstelling is zo klein dat het onzeker is of de raad over een paar

maanden nog wel bestaat.

Van groot belang voor Sloten en Oud Osdorp

De Dorpsraad heeft sinds de jaren zestig al heel veel voor elkaar gekregen.

Het feit dat Nieuw-West überhaupt nog een landelijk gebied heeft, is voor een

belangrijk deel te danken aan alle Dorpsraden en zijn werkgroepen door de

jaren heen. Aan de vele onderwerpen in deze Nieuwsbrief ziet u hoeveel er

speelt. Het is dus van groot belang dat er ook straks weer een nieuwe

Dorpsraad komt, die zich – samen met de werkgroepen – inzet om de

eigenheid van het gebied zo veel mogelijk te beschermen.

Samenhang en onderlinge versterking

Veel bewoners zijn hier als vrijwilliger actief voor een van de vele stichtingen

of verenigingen. Dat is ook heel nuttig. Maar, daarnaast is het van belang dat

er samenhang is tussen al die mooie initiatieven en dat die elkaar nog meer

gaan versterken. De Dorpsraad kijkt over die grenzen heen en is onmisbaar.

Daarom: Woont u in het landelijke gebied? Overweeg dan of u lid wilt worden

van de Dorpsraad. Misschien is dat ook handig vanuit de stichting waarvoor u

nu al actief bent. U kunt samen met iemand anders 'duo-raadslid' worden. 

Vragen? Neem contact op met de werkgroep Verkiezingen.

Lees verder…
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"Verdraait de wethouder de feiten over de Lutkemeerpolder?"

Dat vragen kritische leden van de gemeenteraad zich inmiddels

hardop af. De wethouder lijkt er – na de terugtrekking van Ahold –

nog niet van overtuigd dat de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp zijn

groene bestemming moet terugkrijgen.

Het is onduidelijk waarom GroenLinks-wethouder Van Doorninck (nog) niet

toegeeft dat geen ander bedrijf zich in de Lutkemeerpolder wil vestigen. Met

haar ‘groene hart’ had zij deze situatie ook kunnen aangrijpen om hier alsnog

biologische landbouw toe te staan.

Wethouder wist van niets?

Ook de gemeenteraad is kritisch. Partij voor de Dieren-raadslid Jennifer

Bloemberg-Issa snapt bijvoorbeeld niet hoe het mogelijk is dat de wethouder

tijdens de raadsvergadering van 1 december zei dat zij niet wist dat Ahold

afzag van zijn komst naar de Lutkemeerpolder afzag, terwijl het bedrijf zelf

zegt dat dat al weken bekend was. “Hoe kan dat?”, vraagt het raadslid zich af.

“Was de wethouder dan zo slecht geïnformeerd en niet op de hoogte? Heeft zij

ons vaker foutief geïnformeerd? Wat speelt hier?”

Lees verder…
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Op 1 december was er een 'actiefeestje' bij de Stopera. 'Feest' om te vieren
dat Ahold niet komt. 'Actie' omdat er nog veel werk aan de winkel is om 

de Lutkemeerpolder groen te houden. Foto: Behoud Lutkemeer.

Écht meepraten over evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

De gemeente organiseerde op 23 november voor de tweede keer een

zogenaamde ‘dialoogtafel’.

Deze keer waren de omwonenden uit Halfweg, Geuzenveld, (Oud) Osdorp, de

volkstuinders en de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Vereniging ‘GeenN1’

goed voorbereid en bepaalden zíj de agenda. De ambtenaren dachten dat het

overleg zou gaan over het bepalen welke acht grootschalige evenementen hier

in 2022 georganiseerd zouden kunnen worden. Niet dus.

Meepraten in plaats van inspreken

Eerst moet gekeken worden hoe de Polderheuvel het hele jaar door gebruikt

kan gaan worden. En dan wordt niet gedacht aan grote dancefeesten met

allesdoordringende basdreunen, maar aan passende kleinere evenementen.

Bovendien willen de burgers serieus genomen worden en volwaardig

meepraten. Geen ‘inspraak’ maar ‘meespraak’, zoals de nieuwe omgevingswet



ook voorschrijft.

Lees verder…

Het grote grasveld bij ‘de Polderheuvel’ in Oud Osdorp wordt 330 dagen per
jaar niet gebruikt. “Dat moet anders”, vinden de bewoners. Foto: Chris Nierop.

Ben en Ineke Meijer geëerd met Wapenborden

Niet alleen Sint maar ook de Dorpsraad was op 5 december op pad om

twee bijzondere Sloteraren te verrassen.

Ben en Ineke Meijer werden naar buiten gelokt en ontvingen ieder een

Wapenbord uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.

Deze onderscheiding reikt de Dorpsraad al decennia uit aan vrijwilligers die

zich op een bijzonder manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het

landelijke gebied.

Onmisbaar voor Sloten

Beiden zetten zich al decennialang in voor Sloten. Ben ontvangt o.a. wekelijks

bezoekers als 'veldwachter' in het Kleinste Politiebureautje van Nederland,

geeft rondleidingen en verwelkomt nieuwe bewoners. Ineke staat o.a. als

'moeder van het dorp' altijd klaar om te helpen en was jarenlang actief in de

werkgroepen Tuinkeuringen en Sloten. Voor 'kleine' klussen tussendoor zijn

beiden ook altijd te porren… Slotenaar Jennifer Brouwer verwoordde hun

beider verdiensten in een prachtig gedicht.

Lees verder...
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Ben en Ineke Meijer voor hun huis met dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.

Reactie van de Dorpsraad op 'Nota van Uitgangspunten Sloterweg'

Op 14 december buigt het College van Burgemeester en Wethouders

zich over de 'Nota van Uitgangspunten Sloterweg'.

Ook de Dorpsraad heeft zijn zienswijze gegeven op de 'Concept-Nota van

Uitgangspunten' over de verkeersproblematiek op de Sloterweg en omgeving.

De Dorpsraad ondersteunt de gemeentelijke voorkeursvariant (2A), maar zet

wel kanttekeningen. De Dorpsraad is van mening dat alle Slotenaren en Nieuw

Slotenaren voor alle vier camera's in Sloten en Nieuw Sloten een ontheffing

zouden moeten krijgen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn hoe sluipverkeer

bij de Louwesweg en op de Akersluis voorkomen wordt. Men dringt aan op

tempo bij de uitvoering.

Breder kijken naar verkeersproblematiek

Tot slot is de Dorpsraad van mening dat de gemeente ook breder naar de

verkeersproblematiek in Sloten en omgeving moet kijken. Marc Makkes en

Willem Kleyn stelden het Rapport 'De Sloterverkeersproblematiek in breed
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ruimtelijk perspectief' op. Dit rapport maakt deel uit van de zienswijze van de

Dorpsraad. In dit rapport worden de oorzaken van de verkeersproblemen

geanalyseerd en worden verbanden in het verkeerssysteem onderzocht.

Aan de hand hiervan brengt de werkgroep Sloten effecten en consequenties

van oplossingsrichtingen in beeld. De werkgroep hoopt hiermee een bijdrage

te leveren aan het op zo kort mogelijke termijn oplossen van de

verkeersproblematiek in Sloten en omgeving zonder negatieve effecten op de

omgeving.

Informatiebijeenkomst groot onderhoud Osdorperweg

De gemeente start op 1 februari eindelijk met het groot onderhoud
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van de Osdorperweg in Oud Osdorp.

Op 13 december organiseert de projectgroep hierover van 19.00 tot 21.00

uur een digitale informatiebijeenkomst.

Zo veel mogelijk maatwerk

De gemeente zet zijn plannen en de planning daarvan uiteen. Ondernemers en

bewoners kunnen specifieke wensen bespreken met de aannemer en de

opsteller van het concept-uitvoeringsplan. De gemeente neemt deze wensen

zo veel mogelijk mee in het definitieve uitvoeringsplan. Zo hoopt de gemeente

maatwerk te leveren en de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Over de nieuwe wegversmallingen

Daarnaast kunnen bewoners en ondernemers ook vragen stellen over de

geplaatste wegversmallingen met voorrangsregeling. Aanmelden kan via

deze link.

De Osdorperweg is héél hard toe aan groot onderhoud: Fietsers rijden
regelmatig in de diepe sporen in het asfalt en komen dan lelijk ten val.

Foto: Hans de Waal. 
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Speeltuin Sloten ontvangt 30.000 euro voor nieuw Speelkasteel

Op 2 december maakte de gemeente bekend op welke

buurtinitiatieven het vaakst gestemd is.

De Speeltuin Sloten heeft nu voldoende geld om het speeltoestel waarschijnlijk

komend voorjaar al te laten plaatsen. Zo krijgt de dit jaar 100-jarige speeltuin

op de valreep nog een geweldig verjaardagscadeau. In het Speelkasteel kan

iedereen met en zonder handicap samen spelen.

Deze toekenning is een belangrijke stap voor de speeltuin om écht een

inclusieve speeltuin te worden. Eerder waren er ook al veel ouders en

buurtbewoners die een duit in het zakje hadden gedaan. Ook andere fondsen

droegen al bij, maar daarover later meer.

Schilderijen 'Sloten toen nu en straks' nog even te zien bij Eigenwijks

De expositie van de 15 winnende en genomineerde schilderwedstrijd

over de voormalige gemeente Sloten is tot eind dit jaar te zien in de

Serre van Eigenwijks.

Als u al die tijd al van plan was om nog te gaan kijken, wordt het nu écht de

hoogste tijd om in actie te komen. In december kunt u hier nog

op werkdagen gratis terecht om deze kunstwerken te bewonderen. Op

sommige tijden is de zaal verhuurd. De Serre bevindt zich in Osdorp aan de
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Pieter Calandlaan 258A (hoek Baden Powellweg).

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

In de vroege ochtend van 3 december was Sinterklaas op zijn schimmel
Ozosnel op weg naar Slotense school De Driesprong. Onderweg had Ozosnel

hoge nood en liet hij zijn plas lopen. De Politie zag dat en sloot Sint vervolgens
samen met Piet wegens wildplassen op in de cel van het Kleinste

Politiebureautje van Nederland. De kinderen wisten hen vrij te krijgen door
prachtige sinterklaasliedjes te zingen. Zo konden de leerlingen van De
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Driesprong uiteindelijk toch hun cadeautjes krijgen. Foto: Daisy Ozongat.
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