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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Osdorperweg wil dezelfde aanpak als Sloterweg

Nieuwe wijkagent voor het Dorp Sloten

Grote betrokkenheid bij toekomstig gebruik Dorpshuis Sloten

Cantatedienst in de Sloterkerk

Doe mee aan de vogeltaart-challange van Tuinpark V.A.T.

Tijdelijke fietspad Sportpark Sloten in gebruik genomen

AGENDA

Zondag 13 februari

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

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
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• 16.00  – 17.00 uur: Cantatedienst in Sloterkerk. Zie verder bij: 'Akertjes'.

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

Osdorperweg wil dezelfde aanpak als Sloterweg

Net als bij de Sloterweg is de smalle Osdorperweg tussen de

Ookmeerweg en Halfweg levensgevaarlijk én tegelijkertijd onderdeel

van het Hoofdnet Fiets.

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) zou graag zien dat wethouder Egbert

de Vries, net als bij de Sloterweg gebeurd is, dit dossier naar zich toetrekt. De

KOO deed dit verzoek aan de wethouder in een raadsadres.

Voor fietsers en voor zware vrachtwagens?

“Stadsdeel Nieuw-West bakt er namelijk niets van. Hier wordt het ene na het

andere tegenstrijdige besluit genomen. Ondertussen verkeert wegdek van de
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Osdorperweg in levensgevaarlijke slechte staat. Men negeert massaal de

toegestane snelheden van 30 km en 50 km en scheurt over de rechte smalle

dijkweg. Er wordt toch nooit gehandhaafd…

En nu ligt er plotseling weer een nieuw plan om de weg geschikt te maken

voor zwaar vrachtverkeer. Hoe kan dat nou?”, vraagt de KOO zich af: “Hier

geldt al sinds 1963 een inrijdverbod voor zware vrachtauto’s. Alleen zwaar

verkeer van de lokale bedrijven met een ontheffing mag hier rijden. De

Osdorperweg valt onder het ‘Hoofdnet Fiets’ maar heeft bijna nergens een

voetpad en geen aparte fietspaden. En dan moet de weg geschikt gemaakt

worden voor nog meer zwaar vrachtverkeer?”

Op 15 februari staat het onderwerp ook voor de zoveelste keer op de agenda

van de stadsdeelcommissie en mag iedereen opnieuw zijn zegje erover doen.

Lees verder…

Foto: Hans de Waal.

Nieuwe wijkagent voor het Dorp Sloten

Maurice Groenen (51) is sinds kort de nieuwe wijkagent van de

dorpskern van Sloten.

“Ik vind het bijzonder en eervol dan ik me nu in een lange rij van

veldwachters, dorpsagenten en buurtregisseurs ‘wijkagent van Sloten’ mag

noemen”, vertelt de enthousiaste wijkagent lachend.
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Niet dag en nacht bereikbaar

Naast Sloten heeft wijkagent Groenen ook een stuk van de zuidwest-kwadrant

van Osdorp onder zijn hoede. En door personeelskrapte bij de politie heeft hij

daarnaast ook nog andere taken. Maurice Groenen: “Ik ga mijn best doen om

zo zichtbaar mogelijk te zijn.

Hopelijk lukt het ook om samen met de gebiedsmakelaar van de gemeente

een spreekuur in het Dorpshuis te gaan houden. Als ik bijvoorbeeld net een

noodhulpdienst hebt gedraaid, ben ik daarna niet beschikbaar. Bel daarom bij

spoed altijd met 112 en 0900 8844 als er geen spoed is. En mail me via het

contactformulier. Als ik niet snel beschikbaar ben, pakken mijn collega’s de

melding dan op.”

Lees verder…

De nieuwste ‘veldwachter’ van Sloten: Wijkagent Maurice Groenen voor het
Slotense Politiebureautje. Foto: Tamar Frankfurther.

Grote betrokkenheid bij toekomstig gebruik Dorpshuis Sloten

Op woensdagavond 2 februari kwamen 15 Slotenaren naar het
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Slotense Dorpshuis om te overleggen over de toekomst van het pand.

Vol enthousiasme vertelden zij over hun ideeën hoe het Dorpshuis nieuw leven

ingeblazen kan worden. De Slotense opbouwwerker Eva van der Drift en

directeur van Eigenwijks Dick Glastra van Loon beantwoordden ook al hun

vragen. Het was een positieve bijeenkomst met goede gesprekken en concrete

plannen. Negen Slotenaren gaan samen in een kerngroep praktisch

meedenken over en ondersteunen bij het mogelijk maken van het toekomstige

gebruik van het pand.

Ook meedoen?

Hebt u deze bijeenkomst gemist of kon u er niet bijzijn, maar wilt u wel bij dit

leuke project betrokken zijn? Stuur dan een mail naar Eva. Na haar vakantie

neemt zij dan contact met u op.

AKERTJES

Cantatedienst in de Sloterkerk

Op 13 februari bent u van 16.00 tot 17.00 uur welkom in de

Sloterkerk, waar dan voor het eerst een Cantatedienst met

barokmuziek wordt gehouden.

De cantate ‘Beweget euch munter’, van de 18e-eeuwse componist Georg

Philipp Telemann wordt ten gehore gebracht door musici van topkwaliteit. Op

orgel en klavecimbel speelt David Schlaffke, de huismusicus van de Sloterkerk.

Op de viool wordt hij bijgestaan door Daniël Boothe, artistiek leider van

Ensemble ‘t Kabinet. Met zang van sopraan Laila Cathleen Neuman, die

klassieke muziek en opera studeerde in Salzburg en Milaan.
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Dominee Martijn van Leerdam van de Sloterkerk zorgt voor een actuele noot.

Er wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden is verplicht.

Doe mee aan de vogeltaart-challange van Tuinpark V.A.T.

Het Slotense tuinpark V.A.T. organiseert een bijzondere wedstrijd

waar de vogels blij van worden.

Het is nog niet erg koud geweest, maar aan het eind van de winter raakt het

voedsel toch langzamerhand op. Het kan geen kwaad om de vogels bij te

voeren.

Maak een foto van uw vogeltaart

U kunt de vogels verrassen met een echte taart. En die is niet eens zo moeilijk

om te maken... Als u vervolgens uiterlijk 19 februari een foto van uw

vogeltaart stuurt naar mauricevink@gmail.com, dan bent u misschien de

gelukkige winnaar van een vogelvoerplankje. Als meedoet geeft u automatisch

toestemming dat de foto van uw prachtige taart in de nieuwsbrief van de V.A.T.

wordt geplaatst.

Verantwoorde inspiratie

Als u mee wilt doen, vindt u op internet heel wat inspiratie. Het is wel van

belang dat u voer gebruikt dat goed is voor vogels. Dus geen producten met
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zout of melk. Tips hierover treft u hier. En voor inspiratie klikt u hier.

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

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODgxNzYwMDM0MzAwMzY5MzQ4JmM9YjhvMyZiPTkwMTExNTIzNCZkPXg4dDZ2NXc=.4R_BUa78rDVO2pyQhQBE7Ybn-ErA6M08QiLJ42WkTzk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODgxNzYwMDM0MzAwMzY5MzQ4JmM9YjhvMyZiPTkwMTExNTI4NSZkPXA0bzhhNnk=.qf34BhB-WnmNZZ8nb-vPvphvOe3f26XaVdU9YYHgbHM
mailto:dorpsloten@gmail.com


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Op 3 februari werd het tijdelijke fietspad de noodingang van Sportpark Sloten
en de hoofdentree van het sportpark in gebruik genomen. Na advies van de

Commissie TAC, die waakt over het groen in de Amsterdamse
Hoofdgroenstructuur, is besloten tot een ander tracé. Voor dit tijdelijke
fietspad, dat grotendeels langs de wielerbaan ligt, hoefden daarom geen

bomen meer te worden gekapt. Dit fietspad wordt weer verwijderd zodra de
Sloterweg - na invoering van verkeersvariant 2A - veilig is voor fietsers. De

gemeente verwacht na de zomer van 2022 met deze werkzaamheden te
kunnen beginnen.
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