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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze
Begraafplaats ‘Huis te Vraag’ blijft behouden
Slotense Monique van 't Hek lijsttrekker D66 in Nieuw-West
Beeldbepalende Slotense boom gekapt
Nieuwe gebiedsmakelaars van de gemeente in landelijk gebied

AGENDA
Zondag 20 februari
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
• 14.30 – 16.30 uur: Start van het leerprogramma 'de Stille Stad, de

vertraagde stad' bij Huis te Vraag: Hoe balans te houden in de steeds drukker
wordende stad en hoe belangrijk 'luwte oases' hierbij zijn. Een
stadspsycholoog en -maker vertellen over hun onderzoek dat ze in opdracht
van de provincie Utrecht hebben uitgevoerd en al door verschillende steden is
omarmd; nu Amsterdam nog... Gratis toegang. Vol is vol. RIVM-maatregelen
van kracht. Rijnsburgstraat 51.
• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Optreden van Strijkersensemble ’t
Kabinet. Het speelt o.a. muziek van Bach en Zelenka. Dit ensemble staat
bekend om zijn medewerking aan cantatediensten in de Westerkerk. Toegang:
€ 10,- (Vrienden: € 9,-). Osdorperweg 28, Sloten. Aanmelden en QR-code
verplicht.
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

Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze

Tijdens een persconferentie op 10 februari maakt de coöperatie ‘Land
van Ons’ samen met Behoud Lutkemeer bekend miljoenen te willen
investeren om de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp te kopen.
Dan kan in de polder het Voedselpark Amsterdam gerealiseerd worden.
Gamechanger
“En als er meer geld nodig is, dan gaan we uitzoeken hóe we aan dat bedrag
komen”, aldus bestuursvoorzitter Franke Remerie van ‘Land van Ons’. Deze
ontwikkeling is een gamechanger. Nu kan de gemeente niet meer zeggen:
“Dat kost toch teveel geld voor jullie als actiegroep”.
Bestemming weer terug naar landbouw
Het is nu van belang dat de gemeenteraad de bestemming van de
Lutkemeerpolder weer terug verandert in ‘biologische landbouw’. Om dat voor
elkaar te krijgen, wil platform ‘Behoud Lutkemeer’ via crowdfunding 1 miljoen
euro ophalen.
“Ook dát geld hebben we nodig voor de grondaankoop”, vertelt Alies Fernhout,
“maar met de crowdfunding willen we ook aantonen hoeveel draagvlak er is
voor een groene Lutkemeerpolder. Daarom: Ook als je weinig geld hebt, doe
alsjeblieft een kleine duit in het zakje. Doe mee! Voor ons telt óók het aantal
donateurs.”
Lees verder...

Samen gaan ze voor het groen houden van de Lutkemeerpolder: Lidy Zeinstra
(Buurtgroen020), Alies Fernhout (Behoud Lutkemeer) en Franke Remerie,
bestuursvoorzitter van ‘Land van Ons’, met op de voorgrond een pot klei uit de
Lutkemeerpolder met een biologisch aardbeienplantje.

Begraafplaats 'Huis te Vraag' blijft behouden!
Goed nieuws! De gemeente heeft zijn plannen in de projectnota
‘Schinkelkwartier’ gewijzigd.
De gemeente gaat geen doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden meer
aanleggen door het terrein van de prachtige begraafplaats in ruste.
Groene parel ‘doodgewoon’ behouden
“Huis te Vraag blijft doodgewoon hoe het is. De groene parel is duurzaam
gered van het stedelijk geweld. Huis te Vraag blijft een oase van rust en wordt
gerespecteerd als gemeentelijk en cultuurhistorisch monument en als
onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. De omsloten graftuin zal haar eigen
gebruiksregels, openingstijden en onderhoud behouden zodat de rust en het
groen beschermd blijven.” zo laat een blije Patrick van Ginkel namens de
Stichting Huis te Vraag weten.
Gemeente: “Deze plek van rust moet worden beschermd”
“Met de komst van veel nieuwe inwoners is het van belang om plekken van
reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden en beschermd.
Huis te Vraag is zo'n plek van rust.”, staat te lezen in de gemeentelijke ‘Nota
van beantwoording’ waar Huis te Vraag een aparte alinea kreeg door de vele
inspraakreacties.
“Dit is echt een enorme verademing voor de bijna 6.000 sympathisanten die
onze petitie hebben ondertekend om Huis te Vraag met rust te laten. Dank
voor uw steun! “, aldus Patrick.

De prachtige entree van begraafplaats Huis te Vraag aan de Rijnsburgstraat 51
(de vroegere Sloterweg). Kom vooral een keer een kijkje nemen.
Foto: Erik Swierstra.

Slotense Monique van 't Hek lijsttrekker D66 in Nieuw-West
Bij de stadsdeelverkiezingen op 16 maart staat de Slotense Monique
van ’t Hek, die al 22 jaar op het dorp woont, op nummer 1 bij D66.
De kans is dus groot dat Monique in de volgende stadsdeelcommissie gekozen
wordt.
Hart voor Sloten, Oud Osdorp én Nieuw-West
Monique heeft uitgesproken meningen over de geplande nieuwbouwprojecten
op Sloten en de onveiligheid op de Osdorperweg. Maar, ze kijkt ook over de
grenzen van het landelijke gebied heen. Haar passie ligt bijvoorbeeld ook bij
het vergroten van de kansengelijkheid van jongeren.
Lees verder…

D66-Lijsttrekker voor de stadsdeelcommissie Nieuw-West Monique van 't Hek:
"Wat mij betreft komen hier lage woningen met begane grond en puntdak, die
qua bouwstijl in het oude dorp passen."

Beeldbepalende Slotense boom gekapt
Op 10 februari werd de oude populier achter het adres Sloterweg 1277
in opdracht van projectontwikkelaar Lebo gekapt.
Dit hangt ongetwijfeld samen met de bouwplannen van de projectontwikkelaar
op de plek waar vroeger het pand van garage Kuykhoven stond.
Inspraak over bouwplan moet nog starten
Dat de bouwplannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden zoals Lebo
dat in gedachten heeft, is nog de vraag. Portefeuillehouder Mauer liet tijdens
de vergadering van de stadsdeelcommissie op 14 december 2021 desgevraagd
weten dat de publicatie van de omgevingsvergunning-aanvraag voor het
bouwplan op de kavel van de voormalige garage Kuykhoven begin 2022
verwacht wordt. Tot op heden heeft deze publicatie nog niet plaatsgevonden
en is de inspraakprocedure dus nog niet begonnen.
Te hoog en niet passend ontwerp

Zodra dat kan zullen de omwonenden waarschijnlijk een zienswijze gaan
indienen tegen het bouwplan. Zoals het er nu naar uitziet, kiest Lebo namelijk
voor veel te hoge en modern ogende nieuwbouw van drie verdiepingen op
deze locatie in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Rondom de
bouwkavel tellen alle oude huizen slechts twee verdiepingen. Als dit plan
doorgaat, zal vooral in de lage arbeiderswoningen ten oosten van de kavel nog
veel minder daglicht (en bijna helemaal geen zonlicht meer) binnenkomen. De
bewoners benadrukken dat zij geenszins tegen de komst van woningen op
deze locatie zijn: "Maar, de nieuwe huizen mogen ons woonplezier niet
vergallen én moeten ook passen in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten".

Inmiddels is de boom verdwenen... Foto: Monique van 't Hek.

AKERTJE

Nieuwe gebiedsmakelaars van de gemeente in landelijk gebied
Wie vragen heeft of vastloopt in de gemeentelijke organisatie, kan
terecht bij de volgende gemeentelijke contactpersonen:
Oud Osdorp
Khalid el Gouy: tel. 06 23 39 96 66, k.el.gouy@amsterdam.nl
Dorp Sloten, Sloterweg, Sportpark Sloten en De Oeverlanden
Nikki Weeling: tel. 06 13 79 90 96, n.weeling@amsterdam.nl
Noorder- en Zuiderakerweg (De Aker)
Elif Türkmen: tel. 06 12 64 24 32, e.turkmen@amsterdam.nl
Meldingen in de openbare ruimte (over afval, groen, straatmeubilair, losse
straatstenen etc.) kunt u blijven doorgeven www.meldingen.amsterdam.nl en
via het telefoonnummer 14 020.
De nieuwe gebiedsmakelaars van Sloten en Oud Osdorp zullen later in deze
Nieuwsbrief worden geïntroduceerd.

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

Op 12 februari werd een reiger overreden op de Osdorperweg in Oud Osdorp.
Je zou denken dat de automobilist die de aanrijding veroorzaakte, iets
gemerkt moet hebben van dit ongeval. Deze had blijkbaar haast en nam in
ieder geval niet de moeite om de vogel in de berm te leggen en/of even de
Dierenambulance te bellen om het dode dier te komen ophalen. Vervolgens
zijn er ongetwijfeld meer automobilisten over het dier heengereden en werd
het daardoor nóg gevaarlijker op de Osdorperweg. Wie aan komt rijden, kan
immers schrikken van een dood dier en plotseling uitwijken naar rechts. Dáár
had zomaar nét een kwetsbare fietser kunnen rijden... Foto: Hans de Waal.

In de Sloterkerk werd op 13 februari voor het eerst een cantatedienst

gehouden. De kerk was 'helemaal' vol: De vijftig toegestane zitplaatsen waren
allemaal bezet. Op de foto staan de drie musici die deze speciale dienst
verzorgden: Daniël Boothe (viool), David Schlaffke (orgel en klavecimbel) en
Laila Cathleen Neuman (sopraan). Met rechts de dominee van de
Sloterkerk, Martijn van Leerdam, die tussendoor eigentijdste teksten
sprak. Foto: Geert Verwuest.

Wie op 10 februari vanuit Nieuw Sloten in de vroege avond naar Sloten fietste
werd getrakteerd op een schitterend schouwspel met de Sint Pancratiuskerk in
de hoofdrol. Foto: Tanja Bos.

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

