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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg
Voorlopig geen vervanging van de Sloterbrug
Nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp
Lutkemeerweg nu afgesloten met twee sloten
Storm Eunice ontwortelt bomen in landelijke gebied

AGENDA
Zondag 27 februari
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T., Lies
Bakhuyzenlaan 17, 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

Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg
Op dinsdag 25 februari stemde een nipte meerderheid van de politici
van stadsdeelcommissie Nieuw-West voor een autoluwe Osdorperweg.
Dit mag met recht een “historisch besluit” worden genoemd.
Steun van GroenLinks, PvdA en 50+
Negen van de zestien leden van de stadsdeelcommissie stemden voor een
door GroenLinks ingediende motie. Leden van GroenLinks, de PvdA en 50+
stemden voor en van DENK en de VVD tegen. Nu dit besluit er ligt, is het niet
duidelijk wat er nu gebeurt. Het stadsdeel heeft immers geen bevoegdheid om
dit besluit te gaan uitvoeren.
Overdragen van stadsdeel naar gemeente
De wethouder en de gemeenteraad zijn nu aan zet. Voordat de meerderheid
van de stadsdeelcommissie besloot tot een knip en het instellen van 30 km op

de Osdorperweg, werden ook twee beleidsnotities aangenomen door de
commissie. Het is de vraag of deze notities nog wel relevant zijn.
Lees verder…

Op de meeste stukken voldoet de weg- en trottoirbreedte van de Osdorperweg
niet aan de geldende bepalingen om hier vrachtverkeer in twee richtingen toe
te staan. Foto: Theo Durenkamp.

Voorlopig geen vervanging van de Sloterbrug
Door opgelopen kosten en omdat de verkeerssituatie door het
afsluiten van de Sloterweg is veranderd, zijn de omstreden plannen
voor het vervangen van de Sloterbrug van tafel.
De Amsterdamse verkeerswethouder Egbert de Vries liet dit op 15 februari in
een brief aan de gemeenteraad weten.
Veiligheid op en rond de brug centraal
De uitvoering van het oude plan, waarover de inspraak nog van start moest
gaan, zou inmiddels 17,9 miljoen euro meer gaan kosten dan begroot en dat
geld is niet beschikbaar. De bestaande projectgroep gaat nu op zoek naar
goedkopere alternatieven. Vaststaat in ieder geval dat de verhoging van de
verkeersveiligheid – en niet langer de verbetering van de doorstroming –

hierbij centraal staat. De gemeente verwacht dat dit onderzoek, de uitwerking
van alternatieven en de inspraak zes tot negen maanden gaan duren.
Verkeerstoename Sloterbrug niet langer uitgangspunt
Beide dorpsraden aan weerszijden van de brug waren al niet enthousiast over
het oude plan waarbij zoals dat heet “de doorstroming op de nieuwe
Sloterbrug verbeterd moest worden”. Meer doorgaand verkeer over de
Sloterbrug leidt immers automatisch tot meer verkeer in Badhoevedorp en
Sloten. En dát is nou juist níet de bedoeling.
Lees verder…

Wat er ook gebeurt: De veiligheid op de Sloterbrug moet worden verbeterd.
Foto: Erik Swierstra.

Nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp
Khalid el Gouy is inmiddels alweer bijna een halfjaar gebiedsmakelaar
van Oud Osdorp. Hoog tijd voor een kennismaking.
De gebiedsmakelaar is om de hoek in Tuinstad Osdorp opgegroeid en kent Oud
Osdorp dus al. “Maar, ik wil graag met bewoners in contact komen en van hen
horen wat volgens hen de goede en minder goede dingen in het gebied zijn:
de parels en de puisten. Ze mogen me bellen op nummer 06 23 39 96 66 en

mailden via k.el.gouy@amsterdam.nl.
Verkeerssituatie Osdorperweg te groot voor stadsdeel
De gebiedsmakelaar wil signalen oppikken en verbindingen leggen met
ambtenaren in de gemeente die meer over bepaalde onderwerpen afweten.
Khalid is ook goed geïnformeerd over de gevaarlijke verkeerssituatie op de
Osdorperweg. Hij vindt dat dit probleem gebiedsoverstijgend is en dus thuis
hoort in de centrale stad.
Lees verder…

Khalid el Gouy, gebiedsmakelaar Oud Osdorp.

Lutkemeerweg nu afgesloten met twee sloten
Jaren geleden nam het gemeentebestuur al het besluit dat doorgaand
auto- en vrachtverkeer op de smalle Lutkemeerweg in Oud Osdorp niet
gewenst is.

Er werd vervolgens een verkeersbesluit genomen en een afsluiting
geplaatst. Na klachten van bewoners dat deze 'knip' vaak plat lag en dat
iedereen dus toch nog kon doorrijden, is deze op 16 februari vervangen door
een ander model.
"Blijkbaar waren er valse sleutels in omloop. We hebben nu een ander type
afsluiting geplaatst waar je twee sleutels voor nodig hebt om hem te
verwijderen" zo vertelden de ambtenaren die de werkzaamheden uitvoerden.
Waarschijnlijk is de overlast van doorgaand verkeer nu verleden tijd en wordt
de Lutkemeerweg een veilige wandel- en fietsweg.

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
Deze week ontving de redactie veel foto's van omgewaaide bomen als gevolg
van de zwaarste storm in vier jaar, die op 18 februari ook over het landelijke
gebied raasde: Eunice.

Er waren gelukkig geen passanten toen deze - naar later bleek - gezonde
populier langs de Vrije Geer geveld werd. Ook twee bomen aan de Riekerweg
bij tuinpark Ons Buiten (bij De Oeverlanden) overleefden de storm niet.

Ook in Oud Osdorp was het raak langs de Osdorpervaart bij het Piet
Moeskopspad. Foto: Theo Durenkamp.

Op Sportpark Sloten staan heel veel bomen. Diverse exemplaren legden ook
hier het loodje. Foto: Jolanda Wakkerman.

Ook flink wat stormschade in natuurgebied De Oeverlanden. Fietspaden en
wandelpaden zijn geblokkeerd. De Schotse Hooglanders bleven
ondertussen stoïcijns dooreten. "Natuurlijk levert dood hout een bijdrage aan
de biodiversiteit, maar het was beter geweest als de gemeente meer snoei-

onderhoud aan de wat zwakkere bomen had gepleegd. Dan waren er, vooral
aan het Jaagpad, minder omgewaaid. De loods op het depot is ook geraakt,
daar is een dakplaat weggewaaid", zo laat het bestuur van de vereniging 'De
Oeverlanden blijven!' weten en waarschuwt: "Er zijn in het gebied de nodige
bomen met een twijfelachtige stabiliteit. Pas dus op als u De Oeverlanden
betreedt." Foto: Tom Koudstaal.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
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