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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Historisch besluit: Sloterweg alleen voor bestemmingsverkeer
Onvoorstelbaar: Onderhoud Osdorperweg is wéér uitgesteld!
Dick Langendoen stopt als vrijwilliger voor de Sloterkerk
Voormalig stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch overleden

AGENDA
Woensdag 2 februari
• 20.00 uur: Bijeenkomst over de toekomst van het Dorpshuis Sloten,
georganiseerd door Eigenwijks. Dorpshuis, Nieuwe Akerweg 14, Sloten.
Zaterdag 5 februari
• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West
koffie aan.
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

Historisch besluit: Sloterweg alleen nog voor bestemmingsverkeer
De knoop is nu toch echt doorgehakt: De Amsterdamse gemeenteraad
schaarde zich op 26 januari achter voorkeursvariant 2A. Daarmee
komt een einde aan de grote stroom sluipverkeer over de
Sloterweg naar de A4.
Na invoering van de verkeersmaatregelen zal het doorgaande verkeer vanuit
Nieuw-West en Badhoevedorp naar de A4, A9 en A10 via het Plus- en Hoofdnet
Auto worden geleid. Dus via de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en de Baden
Powellweg. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedereen
bereikbaar. Op de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar gaat een maximum snelheid

van 30 kilometer per uur gelden. Het is nog niet bekend wanneer deze
maatregelen zullen worden ingevoerd. Een jaar na invoering volgt evaluatie.
Historisch besluit na decennia van actievoeren
De Dorpsraad, de toenmalige werkgroep Verkeer en de latere werkgroep
Sloten hebben zich jarenlang ingezet om de smalle dijkweg – zonder aparte
fietspaden en op het oostelijke deel zelfs zonder voetpad – veilig te maken.
Hoofdnet verbeteren en onderzoek ontheffingen
Daarnaast nam de gemeenteraad vijf moties aan om de doorstroming op het
Hoofd- en Plusnet Auto versneld te verbeteren. De raad bepaalde ook dat de
bewoners niet hoeven te betalen voor de te verlenen ontheffingen. Tot slot
kreeg wethouder Egbert de Vries de opdracht om te onderzoeken of – en zo ja
hoe - het mogelijk en wenselijk is om meer ontheffingen te verlenen voor de
elektronische knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten of om deze op
bepaalde tijden open te stellen.
Lees verder...

De gemeenteraad koos voor Variant 2A. Straks wordt een fietstocht over de
Sloterweg dus veilig en aangenaam.

Onvoorstelbaar: Onderhoud Osdorperweg is wéér uitgesteld!
Terwijl de Sloterweg eindelijk veilig gaat worden, is bij de
Osdorperweg het tegendeel het geval.
De bewoners van Oud Osdorp werden op 28 januari onaangenaam verrast
toen zij in een bewonersbrief lazen dat het zo broodnodige groot onderhoud
aan de weg alweer wordt uitgesteld.
"Eerst aanvullend onderzoek nodig"
De gemeente laat bij monde van omgevingsmanager Pim Leuverink weten dat
er "onverwachts aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig is". Het
groot onderhoud begint hierdoor niet - zoals afgesproken - op 1 maart 2022.
De gemeente kan nog geen nieuwe startdatum melden. Dat is "afhankelijk van
de uitkomsten van het onderzoek ", aldus de omgevingsmanager.
Volgende week volgt een reactie hierop van de Klankbordgroep Oud Osdorp.
Lees verder...

Ondertussen is het asfalt op de Osdorperweg - vooral voor fietsers levensgevaarlijk. En dat op het Hoofdnet Fiets... Foto: Hans de Waal.

Dick Langendoen stopt als vrijwilliger voor de Sloterkerk
Een tijdperk van de Sloterkerk is afgesloten. Na 51 jaar stopt Dick met
zijn vrijwilligerswerk voor de Sloterkerk.
Een interview met Dick Langendoen en zijn vrouw Lia. Over tijd, techniek en
Sinterklaas.
Lees verder…

Lia en Dick Langendoen. Foto: Thera van Homeyer.

LIEF EN LEED

Voormalig stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch overleden

Op 22 januari 2022 kwam volkomen onverwachts een einde aan het
leven van Henk Goettsch, die van 1998 tot 2006 voorzitter was van
het toenmalige stadsdeel Slotervaart.
De Sloterweg en De Oeverlanden vielen tot 2010 onder stadsdeel
Slotervaart. Het waren roerige jaren voor dit stadsdeel waar Henk zijn handen
vol aan had. Ondertussen speelde ook in het landelijke gebied het nodige.
Er kwamen bijvoorbeeld nieuwe restrictieve bestemmingsplannen voor de
Sloterweg waar niet alle bewoners even blij mee waren. De Oeverlanden
kregen dankzij Henk hun koeien. En: Sportpark Sloten en de tuinparken
Lissabon en Ons Buiten werden gered.
Lees verder…

Henk Goettsch.

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

Bewoners constateerden ter hoogte van nummer Osdorperweg 517 in Oud
Osdorp een nieuwe grote scheur in het wegdek. Dit was dermate ernstig dat
de gemeente meteen besloot tot een noodreparatie. Het gevolg is dat er lange
files sluipverkeer op de smalle dijkweg staan en zich over het smalle
Onderweggetje wurmen. Bermen worden op grote schaal kapot gereden. Het
wegdek van de Osdorperweg verkeert in zo slechte staat dat het niet
ondenkbaar is dat er de komende periode meer noodreparaties gaan volgen...

Een prachtige corona-wandeling rond en over Natuurpark Vrije Geer bij Sloten.

Met onderweg zicht op het nu natte veen-weiland vol vogels. Op de
achtergrond: de Osdorperweg en de Molen van Sloten. Wist u dat de molen
weer geopend is voor bezoekers? Een leuk uitje in de
buurt. Reserveer meteen.

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