
Wij willen het ‘kleinste Politiebureautje van Nederland’ behouden. Helpt u mee?  

Dit gemeentelijke monumentje in Amsterdam-Sloten staat sinds eind 2015 leeg, omdat de 
politie het niet meer gebruikt. Dat doet het pand geen goed. Stadsherstel Amsterdam en de 
bewoners van het oude dorp Sloten willen het kleinste Politiebureautje van Nederland een 
nieuw leven geven. We willen het pand samen met de brandmelder behouden, voor iedereen 
toegankelijk maken en het een maatschappelijke functie geven. Om dat voor elkaar te krijgen, 
hebben we vóór 1 juli 2017 een bedrag van € 50.000 nodig. Het is nu of nooit! 

Wat is het probleem? 

De gemeente Amsterdam wil veel onroerend goed afstoten en wil het Politiebureautje 
verkopen aan Stadsherstel. Helaas kan dat niet voor een symbolisch bedrag. Stadsherstel heeft 
voor deze aankoop geen fondsen beschikbaar. Dit unieke Amsterdamse erfgoed moet 
behouden worden. Vindt u dat ook? Doe dan mee! 

Wat gaan we doen met die € 50.000? 

Op korte termijn: 
• het Politiebureautje kopen; 
• achterstallig onderhoud uitvoeren; 
• de binnenzijde verantwoord opknappen; 
• de brandmelder opknappen. 

Voor de langere termijn: 
• een beheerbudget voor toekomstig onderhoud hebben voor het Politiebureautje en de 

brandmelder; 
• het Politiebureautje een langdurig nieuw leven geven; 
• een (niet winstgevend) winkeltje in het pand vestigen, waar zelfgemaakte spullen 

worden verkocht, een vvv’tje komt en waar tijd is voor een praatje met een bakkie; 
• het pand blijvend beschikbaar houden voor historische rondleidingen, dorpsfeesten en 

andere activiteiten van de Slotense gemeenschap. 

Een gemeentelijk monument uit 1866  

Dit piepkleine Politiebureautje, met authentieke oude cel en stoere ijzeren deur, dateert uit 
1866 en was tot eind 2015 in gebruik bij de politie. Sindsdien staat het er verlaten bij. Ten 
tijden van de veldwachter sliepen lastige bezoekers van de zeven dorpscafés hier regelmatig 
hun roes uit. Ook jeugdige Slotenaren die kattenkwaad uithaalden, werden soms een paar 
uurtjes opgesloten – als zij werden betrapt.  

Ook de brandmelder, die voor het Politiebureautje staat, is uniek. Toen Amsterdammers nog 
geen telefoon hadden, konden ze via de knop op deze paal (uit 1932) een brand aan de 
centrale meldkamer doorgeven. In Amsterdam stonden er tot in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw heel veel. Tegenwoordig is de paal bij het Politiebureautje de enige in 
Amsterdam die bijna nog op zijn originele plek staat. Wist u dat op de achterzijde van deze 
melder een geheime knop zit, waarmee de politie met hun meldkamer rechtstreeks contact op 
kon nemen? 

Doe ook mee en doneer! Elke bijdrage is van harte welkom. 



Unieke bedankjes voor doneren aan het behoud van het Politiebureautje 

Dankzij sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk u onderstaande bedankjes te geven voor uw 
bijdrage. 

Donatie € 25,-: Nostalgische foto en het boekje met verhalen van de laatste 
dorpsveldwachter van Sloten in een handig schoudertasje waarop het wapen van de 
voormalige gemeente Sloten staat afgebeeld.  

Ontzettend bedankt dat u het behoud van het Politiebureautje voor het dorp en Nederland 
mogelijk maakt. We sturen u als dank een historische foto van het monumentje en een bon 
voor het tasje. Ook ontvangt u het boekje met de belevenissen van Freek Raat, die in de jaren 
vijftig en zestig veldwachter in Sloten was. Om portokosten te sparen, vragen wij u het tasje 
op in het weekend op te halen in het Politiebureautje. Kunt u er meteen even een kijkje in 
nemen. Uiteraard houden we u op de hoogte!  

Donatie  € 50: Vriendenlidmaatschap van Stadsherstel + bedankjes die horen bij de 
donatie van  € 25,-.  

Bij een donatie van 50 euro verwelkomen wij u graag voor een jaar als Vriend van 
Stadsherstel. Bij het Vriendenlidmaatschap ontvangt u uitnodigingen voor het bezoeken van 
monumenten en u krijgt van ons het Stadsherstel magazine. 

Donatie € 100,-: Dagje Sloten: rondleiding door de Molen van Sloten en het dorp met 
fotomoment in het politiebureautje (voor 2 pers.) + de bedankjes die horen bij een 
donatie van  € 50,-. 

Als supporter van het Politiebureautje, bieden wij u een mooie wandeling door het oude dorp 
en de Molen van Sloten aan. U hoort hoe de molen werkt, een nuttige bijdrage aan de 
waterhuishouding levert en energie opwekt. Op zolder geniet uw onder de eeuwenoude balken 
van een presentatie over het leven van Rembrandt, die op Sloten werkte. De gemeente 
Amsterdam heeft net besloten van Sloten een beschermd dorpsgezicht te maken. Een bewoner 
van het dorp neemt u mee en laat u alle bijzondere plekjes zien. Ook het bij referendum 
geredde Natuurpark Vrije Geer wordt bezocht. Daar broeden nu ooievaars! Natuurlijk mag 
een bezoek aan het politiebureautje en een fotomoment in de cel niet ontbreken.  

Donatie van  € 150,-: Toegang tot een Stadsherstel-concert (voor 2 pers.) + de bedankjes 
die horen bij een donatie van  € 100,-. 

Uit de lange lijst concerten die Stadsherstel jaarlijks organiseert, mag u de állermooiste 
uitkiezen en hebt u gratis toegang. U hoort hoe de molen werkt, een nuttige bijdrage aan de 
waterhuishouding levert en energie opwekt. Op zolder geniet uw onder de eeuwenoude balken 
van een presentatie over het leven van Rembrandt, die op Sloten werkte.  

Donatie € 250,-: Miniatuur van het Politiebureautje + bedankjes die horen bij een 
donatie van € 150,-. 

Speciaal voor deze actie heeft Stadsherstel weer een blauw met wit aardewerken miniatuur 
laten maken door Royal Goedewaagen. Het miniatuur van het Politiebureautje wordt een echt 
collectors item, draagt nummer ‘2’ in de Stadsherstelserie. Een mooie aanvulling op uw 
andere Stadsherstel miniatuur van het Naco-huisje (nummer ‘1’ in deze serie).  



Donatie € 350,-: Een nachtje brommen in de cel mét water- en broodontbijt voor 2 
personen + bedankjes die horen bij een donatie van € 250,-.  

Wees gerust wij zullen u niet strippen maar na het koppentellen gaat u – als u wilt - wél een 
nachtje brommen in het kleine celletje. De volgende morgen wordt u een riant ontbijt 
aangeboden bestaande uit water en brood u aangereikt door het luikje in de zware celdeur.  

Donatie € 500,-: VIP-behandeling en naamsvermelding in het Stadsherstel Magazine en 
in de Westerpost, de lokale krant van Amsterdam-Nieuw-West + bedankjes die horen bij 
een donatie van € 350,-. 

Bij zo’n mooie donatie behandelen wij u graag als VIP. Wij vermelden uw naam met trots in 
ons Stadsherstel magazine en in de Westerpost en u wordt uitgenodigd bij de borrel ter viering 
dat we dit erfgoedicoon behouden hebben voor het dorp en Nederland.  

Stadsherstel Amsterdam werkt bij dit initiatief nauw samen met de Dorpsraad Sloten-Oud 
Osdorp en de bewoners van Sloten.


