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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Besluitvorming verkeerssituatie Sloterweg nadert climax

Oud Osdorpers ten einde raad naar de gemeenteraad

De Dorpsraad: vóór en dóór bewoners van het landelijke gebied

Waarom gaat gemeente door met vernielen Lutkemeerpolder?

Gebiedsmakelaar Mustapha El Houari overleden

AGENDA

Woensdag 19 januari

• Vanaf 19.00 uur: Wegens zeer grote belangstelling: extra digitale

inspreekbijeenkomst over het voorkeursbesluit (variant 2A), uitvoeringsbesluit

en de Nota van beantwoording van het verkeersveilig maken van de
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Sloterweg. Iedereen mag één minuut inspreken.

Donderdag 20 januari

• 9.00 uur: Aanvang vergadering commissie MLW (Verkeer) van de

gemeenteraad waarin duidelijk wordt welke standpunten partijen in deze

kwestie innemen. De Sloterweg is agendapunt 3. Voordat de Sloterweg aan

bod komt, wordt eerst o.a. het verslag van de vorige vergadering besproken

en kunnen de raadsleden aangeven waarover zij later het woord willen voeren.

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

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

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

NIEUWS

Besluitvorming verkeerssituatie Sloterweg nadert climax

Gaat het na decennia van actievoeren eindelijk lukken om de

Sloterweg verkeersveilig te maken? Het wordt spannend.

Gisteren en vanavond vanaf 19.00 uur lieten/laten veel betrokken

buurtbewoners uit Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en elders uit Nieuw-
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West ieder in één minuut aan de gemeenteraad weten wat zij vinden van de

door de gemeente gekozen oplossing 'verkeersvariant 2A'.

26 januari: gemeenteraad neemt hét besluit

Daarna is de politiek aan zet: Op 20 januari vergadert eerst de commissie

Verkeer (MLW) vanaf 9 uur. In de loop van de ochtend wordt waarschijnlijk

duidelijk welke partijen net als het College ‘variant 2A’ de beste oplossing

vinden en hoe de raadsleden in de gemeenteraadsvergadering op 26 januari

gaan stemmen.

Onmogelijk om iedereen blij te maken met oplossing

Tijdens een zeer uitvoerige en zorgvuldige inspraakprocedure heeft iedereen

zijn zegje kunnen doen. Maar liefst 450 mensen dienden uitgebreide

zienswijzen in. De projectgroep gaf zijn reactie in de Nota van beantwoording.

Wethouder Verkeer Egbert de Vries heeft een heldere visie over hoe de

verkeersveiligheid op de Sloterweg en in de omgeving kan worden verbeterd.

Hij realiseert zich dat er "geen ideale oplossing bestaat waar álle

weggebruikers blij van worden".

Lees verder...

Is de gemeenteraad volgende week zo dapper om een eind te maken aan het
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voor fietsers zo gevaarlijke sluipverkeer op de Sloterweg?

Oud Osdorpers ten einde raad naar de gemeenteraad

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO): "Alsjeblieft, maak van de

Osdorperweg – net als van de Sloterweg – een gemeentelijke kwestie.

Het stadsdeel bakt er niets van."

"De Osdorperweg, Hoofdnet Fiets, maar grotendeels zonder (aparte) voet- en

fietspaden is levensgevaarlijk. Dat kan zo niet langer!", aldus het raadsadres

van de KOO aan de gemeenteraad.

Veiligheid Osdorperweg: gebed zonder end

De Oud Osdorpers zien telkens nieuwe plannen langskomen. Onduidelijkheid is

troef. Op de smalle dijkweg geldt al sinds 1963 een vrachtwagenverbod. En nu

zou de weg zomaar verbreed moeten worden om zwaar vrachtverkeer

mogelijk te maken? De Oud Osdorpers zijn het zat en hopen dat wethouder

Verkeer Egbert de Vries van de gemeente verantwoordelijk wordt om deze

problematiek eindelijk aan te pakken.

Lees verder...

Deze nieuwe bebording ontslaat de gemeente niet van de plicht het wegdek nu
eindelijk eens op te knappen. Foto’s en montage: Theo Durenkamp.

De Dorpsraad: vóór en dóór bewoners van het landelijke gebied

Nog altijd kunnen belangstellende bewoners van Sloten en Oud
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Osdorp zich aanmelden voor de volgende Dorpsraad.

Doordat er minder belangstellenden dan plekken zijn, verwacht de werkgroep

Verkiezingen dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden. Een

Slotense ondernemer vroeg zich af of ook hij zich ook mag aanmelden, hoewel

hij hier niet woont. De Dorpsraad reageert bij monde van haar voorzitter

Sjoerd Jaasma.

Dorpsraad voor bewoners; werkgroepen voor iedereen

"Volgens de huidige regels mag dat niet", zo legt dorpsraadvoorzitter Jaasma

uit. "Net zoals je in een gemeente moet wonen om daar in de gemeenteraad

te mogen zitten, geldt dat ook voor de Dorpsraad. De Dorpsraad is een

bewonersvertegenwoordiging. Ondernemers die ook in het landelijke gebied

wonen, zijn uiteraard van harte welkom om zich aan te melden voor de

Dorpsraad. Anderen kunnen beter hun eigen kanalen bewandelen om invloed

uit te oefenen op het beleid. Of, nog beter: Ze kunnen lid worden van een

werkgroep en meepraten. In de werkgroepen wordt over het algemeen het

beleid uitgedacht en vormgegeven. De Dorpsraad is hierin meestal volgend.

Iedereen, waar je ook woont, is welkom bij de werkgroepen. Meer weten? Klik

hier."

De Dorpsraad geeft ook uitleg over wat de Dorpsraad eigenlijk voor instantie is

en hoe deze vrijwilligersorganisatie al decennialang functioneert.

Lees verder...

Waarom gaat gemeente door met vernielen Lutkemeerpolder?

Eind november liet Ahold weten geen distributiecentrum in de

Lutkemeerpolder in Oud Osdorp te willen. Precíes toen begon de
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gemeente met grootschalige bouwwerkzaamheden in de polder.

Hoe kan dat nou?, vroeg de redactie van deze Nieuwsbrief aan wethouder Van

Doorninck van de gemeente. Er zouden toch alleen nog grondwerkzaamheden

in de Lutkemeerpolder plaatsvinden nadat bedrijven schriftelijk bevestigd

hebben zich hier écht te gaan vestigen? Is dat dan nu het geval? En hoe zit het

dan met die gerechtelijke uitspraak waarin de rechter de gemeente opdroeg

om het bestemmingsplan van de polder opnieuw aan de gemeenteraad voor te

leggen? Is dat al gebeurd?

De gemeente reageerde op het informatieverzoek van de redactie. En op deze

reactie mocht Platform Behoud Lutkemeer reageren.

Lees verder...

De gemeente gaat door met het vernielen van de Lutkemeerpolder in Oud
Osdorp, maar de polder is nog altijd niet verloren. Foto: Behoud Lutkemeer.

LIEF EN LEED

Gebiedsmakelaar Mustapha El Houari overleden

Op 17 januari bereikte ons het schokkende bericht dat de voormalige

gebiedsmakelaar van Sloten totaal onverwacht is overleden.
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Sinds 2017 was Mustapha, in de rol van gemeentelijk contactpersoon, altijd

actief betrokken bij het wel en wee van de Slotenaren. Hij heeft in die

functie veel bewoners en ondernemers van de oude dorpskern over allerhande

zaken zelf kunnen informeren en helpen of in contact gebracht met

ambtenaren met specifieke kennis. Daarna werd hij gebiedsmakelaar

voor Sportpark Sloten, Rieker Business Park en De Oeverlanden.

Mustapha was een echte familieman met jonge kinderen.

Mustapha El Houari. Foto: Gemeente Amsterdam.

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 gemeente heeft op sommige plekken waar in de loop der jaren bomen zijn
gekapt, weer herplant. Zo ook op de Ditlaar. Ook op de Sloterweg ter hoogte

van manege De Ruif zullen nog twee bomen worden geplant.
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