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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Voorstel Hoofdgroenstructuur schadelijk voor 'De Oeverlanden'

Ontwikkelstrategie van 'De Oeverlanden' ligt vast

Nieuwe Dorpsraad klaar om aan de slag te gaan

Wéér vercommercialisering van openbaar groen in Oud Osdorp

Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist 

Nu al € 251.000 binnen voor grondaankoop Lutkemeer

Wie helpt mee Sloten groener te maken met wilde planten?

AGENDA

Zaterdag 5 maart

• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom
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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

Voorstel Hoofdgroenstructuur (HGS) schadelijk voor 'De Oeverlanden'

De gemeente Amsterdam wil zijn eigen ‘Hoofdgroenstructuur’ gaan

aanpassen.

Natuurgebied ‘De Oeverlanden’ zou zijn status van ‘natuurpark’ verliezen en

een ‘landschapspark’ worden. Dat is vreemd, omdat ‘De Oeverlanden’ unieke

natuurwaarden hebben, zowel in flora als in de fauna.

In de tekst: ‘landschapspark’; op de plattegrond: ‘natuurpark’

Daarom heeft het bestuur van de Vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ een

zienswijze ingediend. Het bestuur meldt daarin dat het onbegrijpelijk is dat ‘De
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Oeverlanden’ in het concept-beleidskader, dat nu op tafel ligt, in de tekst

worden aangeduid als ‘landschapspark’ en niet langer als ‘natuurpark’.

Wonderlijk genoeg behoudt het gebied op de opgenomen plattegrond in het

concept-beleidskader overigens wél de donkergroene status van ‘natuurpark’.

Sportvelden in natuurgebied?

Dat er in ‘De Oeverlanden’ straks een kleinschalig sportcomplex zou kunnen

worden aangelegd, is  bovendien strijdig met de ‘Ontwikkelstrategie

landschapspark De Oeverlanden’, die de gemeenteraad afgelopen december

nog heeft aangenomen.

Lees verder…

Op de Toetskaart (pag. 34 van de voorgestelde HGS) staan De Oeverlanden in
het donkerste groen terecht als 'natuurpark' vermeld. De aanleg van

sportvelden zou hier dan ook uitgesloten moeten zijn. 

Ontwikkelstrategie van 'De Oeverlanden' ligt vast

Zoals hierboven vermeld, nam de gemeenteraad in december vorig

jaar de ‘Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden’ aan.

Hierin staat aan de hand van zeven uitgangspunten hoe het gebied er in 2040

uit kan komen te zien. De vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ spreekt over

een “verheugende gebeurtenis die het beheer van het gebied, dat tot nu toe

met weinig middelen door vrijwilligers werd uitgevoerd, een boost gaat geven.

Maar, we zullen nauwlettend de vinger aan de pols houden en willen zeker een
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rol blijven spelen in het beheer." Meer weten? Klik hier.

De ontwikkelstrategie gaat over het gebied binnen de blauwe lijnen, maar richt
zich in hoofdzaak op De Oeverlanden.

Nieuwe Dorpsraad staat klaar om aan de slag te gaan

Het was nog even spannend, maar ook deze keer hebben zich weer

voldoende bewoners van het landelijke gebied beschikbaar gesteld

voor de Dorpsraad.

28 februari was de laatste dag dat bewoners zich nog konden aanmelden. In

totaal hebben zich acht bewoners van Sloten en Oud Osdorp aangemeld.

Beide dorpen evenwichtig in raad vertegenwoordigd

Zij vertegenwoordigen zes zetels in de Dorpsraad. Dat verschil komt doordat

vier bewoners zich als 'duo-raadslid' hebben aangemeld. De helft van de

nieuwe Dorpsraad bestaat uit oudgedienden. Als de nieuwe ploeg bijeen komt,

kiezen zij uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op een

later moment stellen de leden van de Dorpsraad 2022 - 2026 zich uitgebreider

aan u voor.

Dorpsraadleden

Dit zijn de nieuwe dorpsraadleden per 16 maart 2022 in alfabetische volgorde:

* Jennifer Brouwer (duo), Sloten
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* Pieter Haex (duo), Sloten

* Sjoerd Jaasma, Sloten

* Ray Kentie, Oud Osdorp

* Christel Maijer, Oud Osdorp

* Saskia van der Pol (duo), Oud Osdorp

* Mireille de Ridder (duo), Oud Osdorp

* Piet Renooy, Sloten

Wéér dreigt vercommercialisering van openbaar groen in Oud Osdorp

Alweer gaat de gemeente níet met de omwonenden in gesprek over

het gebruik van het openbare groen in de Tuinen van West in Oud

Osdorp.

Deze keer wil de gemeente zonder enig overleg met de omwonenden het

gebruik en beheer van het groen rond de Westrandweg (A5) in handen geven

van een particulier initiatief.

Openbaar groen verkwanseld

“De gemeente kan en mag niet keer-op-keer het weinige openbare groen dat

nog over is zomaar in handen geven van commerciële partijen. De gemeente

heeft de mond vol van ‘burgerparticipatie’ en ‘meespraak’, maar het tegendeel

is het geval”, zo meldt Oud Osdorper Chris Nierop. “Na het eerder al mislukken

van de zogenaamde ‘Dialoogtafel’ van de gemeente over het gebruik van de

Polderheuvel voor dancefeesten, is dit het zoveelste debacle, maar wij geven

niet op..."



Lees verder…

De gemeente wil dergelijke dancefeesten op de Polderheuvel in Oud Osdorp
blijven organiseren, maar dat is tegen de afspraken uit het 'locatieprofiel

2008'. Echte inspraak hierover wordt door de gemeente niet gewaardeerd. 

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN

STADSDEELCOMMISSIE

Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist (1)

Op 16 maart mogen alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder bepalen

wie in de nieuwe gemeenteraad komen.

Bewoners van 16 jaar en ouder mogen ook hun stem uitbrengen op

kandidaten van de stadsdeelcommissie Nieuw-West.

Standpunten partijen over actuele issues landelijke gebied

Om de bewoners van het landelijke gebied op weg te helpen bij het bepalen

van hun stem, heeft de redactie van deze Nieuwsbrief aan twaalf grotere

partijen (van links tot rechts) in de gemeenteraad gevraagd om te reageren op

vier actuele vraagstukken die op Sloten en in Oud Osdorp spelen.

Volgende week treft u de reacties van de partijen die de moeite namen zich

hierin te verdiepen of om zelfs maar te reageren. Daarnaast kregen de partijen
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de kans om zelf een onderwerp aan de orde te stellen en zich op een plek naar

keuze in het landelijke gebied vast te laten leggen op de gevoelige plaat. Deze

week maakt u al kennis met de ChristenUnie bij het monument op de

Osdorperweg. De PvdA koos de Molen van Sloten als foto-locatie en de VVD

voor het zicht op de beschermde Slotense dorpskern. 

Lees verder...

CROWDFUNDING VOEDSELPARK AMSTERDAM IN

LUTKEMEERPOLDER

Velen dragen samen al € 251.000 bij aan grondaankoop Lutkemeer

Het gaat goed met de grote crowdfundingsactie om de grond van de

bedreigde Lutkemeerpolder in Oud Osdorp aan te kopen.

Niet alleen het bedrag dat is opgehaald is van belang, maar vooral ook het

aantal mensen dat een bijdrage stort telt mee. Hoe groter die groep, des te

meer kans dat het gaat lukken om het bestemmingsplan van de

Lutkemeerpolder te herzien. Dat de gemeenteraad ervoor kiest om de

bestemming weer terug te veranderen in 'landbouw' in plaats van

'bedrijventerreinen' wat het nu is. Tot nu toe hebben 2.730 particulieren al een

bedrage toegezegd of overgemaakt. Doet u ook mee? Klik dan hier.
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AKERTJE

Wie helpt mee Sloten groener te maken met wilde planten

Nieuw Slotenaar Fred Tiep nodigt de Slotenaren uit om mee te denken

en helpen met de uitvoering van zijn buurtproject ‘Perken met wilde

planten’.

Het geld is al binnen. Heel veel bewoners uit De Aker, Sloten en Nieuw Sloten

stemden eind 2021 immers op dit leuke en nuttige project. Nu is het de vraag

wáár op Sloten het perkje gaat komen en hoe het eruit gaat zien.

Doe ook mee!

Lijkt het u leuk om mee te denken en helpen? Aanmelden kan via de mail of

telefonisch en via Whatsapp 06 – 228 40 886.

Het project beoogt enerzijds bewoners tot elkaar te brengen en anderzijds de

stadsnatuur gevarieerder te maken. “En dat is hard nodig”, aldus

initiatiefnemer en gepensioneerd bioloog Fred Tiep.

Lees verder…
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Is dit een geschikte plek voor het perk met wilde planten? Foto: Fred Tiep.

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 23 februari werd het elektriciteitshuisje aan de Vrije Geer verwijderd. Dat
het aangrenzende deel van Sloten de volgende dag met een langdurige
stroomstoring kampte had hier - volgens Liander - niets mee te maken,

"omdat het al geruime tijd buiten gebruik was". Deze plek is nu ook
beschikbaar voor een duurzaam tuintje met wilde planten (zie Akertje).
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Wat n pech... Is het leuke winkeltje van Zorgkwekerij Groen aan de
Osdorperweg 543 nét klaar... en dan komen er drie stormen voorbij. Van het

winkeltje is nog maar weinig over... Gelukkig kunnen de activiteiten en de
verkoop van de ter plaatse gekweekte groenten in het pand aan de

overkant op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen 8 en 17 uur gewoon
doorgaan. Foto: Suze van Scheppingen. 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk2OTgwMjk1NTk3NDMxMTM3JmM9eDBnOCZiPTkyODg0MTA2NiZkPXE5YjJrNng=.lGjqCVzFMH0oDHLjPWf_81s1xqWXRPIZMWyQM2RwNJk


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Storm Eunice liet ook op de Noorderakerweg zijn sporen na. Foto: Niko Koers.

Eind februari werd de vrijstaande villa aan de Sloterweg 842 gesloopt. Hier
zullen vier villa's van ieder € 1,5 miljoen worden gebouwd. Foto: Piet Renooy.
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