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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Vandaag valt hét raadsbesluit over het verkeer op de Sloterweg

Samen de Lutkemeerpolder kopen voor Voedselpark Amsterdam

Schapenland Vrije Geer is eindelijk gemaaid

AGENDA

Woensdag 26 januari

• De gemeenteraad discussieert waarschijnlijk in de loop van de middag over

de te kiezen verkeersoplossing voor de Sloterweg en neemt vervolgens een

besluit. Het is agendapunt 13. U kunt deze vergadering live volgen.

Zondag 30 januari

• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies
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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

• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17.00 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

Vandaag valt hét raadsbesluit over het verkeer op de Sloterweg

Van links tot rechts is er draagvlak om de gevaarlijke verkeerssituatie

op de Sloterweg voor eens en altijd op te lossen. 

Partijen spreken over “drastische maar noodzakelijke maatregelen”, die

genomen moeten worden. Grote kans dus dat de gemeenteraad na decennia

van actievoeren vandaag een voor Sloten historisch raadsbesluit gaat nemen.

Agendapunt 13 over de Sloterweg wordt op 26 januari in de
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gemeenteraadsvergadering besproken. U kunt dit live volgen. Omdat er door

corona schriftelijk gestemd moet worden, is de uitslag van de stemming pas

op maandag 31 januari bekend.

Variant 2A, 11 of een tussenweg?

Hoe dat besluit er precíes gaat uitzien, is nog de vraag. Diverse

gemeenteraadsleden meldden tijdens de commissievergadering op 20 januari

dat zij zelf waren gaan proeffietsen over de Sloterweg. Met die ‘fijne’ ervaring

op zak lijkt het een uitgemaakte zaak dat dáár straks geen sluipverkeer meer

over de Sloterweg West kan rijden.

De politieke partijen proberen ondertussen oog te houden voor de belangen

van bewoners uit omliggende wijken in Nieuw West en de ondernemers op het

Belgiëplein. Maar: Hoe dan? Vijf partijen, die samen een meerderheid in de

gemeenteraad vormen, delen alvast hun standpunten.

Lees verder...

De kans is groot dat de gemeenteraad op 26 januari besluit om van
de Sloterweg een veilige en aangename fietsroute te maken.
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Samen de Lutkemeerpolder kopen voor Voedselpark Amsterdam

Onvermoeibaar blijft Platform Behoud Lutkemeer zijn best doen om de

polder in Oud Osdorp groen te houden. Het nieuwe plan: Maak van de

polder voedselpark.

Om dit te realiseren is op 24 januari de crowdfundingsactie ‘Voedselpark

Amsterdam’ gelanceerd. Met het opgehaalde geld kan geld grond in de

Lutkemeerpolder worden aangekocht.

Wat komt er dan op die grond?

Marijke Kruyt van Behoud Lutkemeer geeft antwoord: “Het wordt veel meer

dan een tuinderij aan de rand van de stad. De nadruk ligt op het zichtbaar

maken van voedselproductie: Hoe komt voedsel op ons bord?

We willen niet alleen laten zien hoe gewassen groeien, maar ook hoe je

akkerbouwmatig voedsel verbouwt, welke invloed het weer heeft, wat het

belang van biodiversiteit is, vertellen over de mechanisatie en alle andere

aspecten die deel uitmaken van duurzame voedselproductie. Het plan levert

veel werkgelegenheid op, biedt ruimte aan bijvoorbeeld wandelpaden en

picknickplekken. Tot slot versterkt het Voedselpark de natuurwaarden en

daarmee de biodiversiteit.”

Lees verder...

Schapenland Vrije Geer is eindelijk gemaaid

Als je wilt dat de natuur zich voldoende ontwikkelt, moet je

regelmatig maaien. Dat is een gouden regel.
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Op de weide in Natuurpark Vrije Geer waar ook de ooievaarspalen staan werd

het riet hoger en hoger. Vorig jaar had de gemeente hier al moeten maaien,

maar dat kwam er niet van.

Zelfs groenmedewerkers uit Noord en Zuidoost

Ook dit jaar zag de ingehuurde aannemer het niet zitten, omdat de veenweide

te nat zou zijn. Beheerders van Natuurpark Vrije Geer, Ruud Lutterlof en

Marina den Ouden, bleven bij de teammanagers aandringen op actie.

Teammanager Directievoering en Toezicht Ruud Stuurman deelde hun zorgen.

Hij regelde dat meer dan 40 medewerkers van álle groenploegen uit

Amsterdam op 19 januari kwamen helpen om deze klus alsnog handmatig te

klaren. Dat leverde een indrukwekkend schouwspel op.

Lees verder...

Ruim 40 groenmedewerkers uit heel Amsterdam en vrijwilligers hebben samen
de zware maaiklus op Natuurpark Vrije Geer geklaard.

Foto: Marina den Ouden.

Het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld
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Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:

dorpsloten@gmail.com

Het was even onhandig dat de brug vanaf de Ditlaar naar Nieuw Sloten vorige
week was afgesloten. De brug had onderhoud nodig: Het asfalt op de brug
moest worden vernieuwd en er is een goot aangelegd zodat er geen water
meer op de brug blijft staan. Ook de verzakte bestrating naast de brug is

hersteld.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Groenmedewerkers van stadsdeel Nieuw-West Marcel en Pierre hebben het
Boerentuintje in het hart van Sloten alweer lente-klaar gemaakt, zodat

iedereen hier straks heerlijk van de voorjaarszon kan genieten. 
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