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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Dorpengids 2022 huis-aan-huis in het landelijke gebied

Nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelt zich voor

Slotense uitslag verkiezingen gemeenteraad en stadsdeel

Verkeersongeluk op kruising Vrije Geer/Ditlaar

Honden moeten écht aan de lijn op Natuurpark Vrije Geer

Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp telt meer dan duizend abonnees

AGENDA

Zaterdag 26 maart

• 13.00 – 18.00 uur: Choral evensong, muzikale dienst van bezinning, in de

Sloterkerk. Stemmige muziek (o.a. van Radcliffe en Wesley) in een sacrale
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omgeving, om even tot rust te komen. Osdorperweg 28, Sloten. Gratis

toegang. Na afloop: gezellig napraten in een restaurant op Sloten. Meer info.

Zondag 27 maart

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

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Dinsdag 5 april

• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebieds-

makelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.

Dorpsplein 1. Kom kennismaken, stel uw vragen en deel uw zorgen.

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

Dorpengids 2022 huis-aan-huis in het landelijke gebied

Op 17 maart ontving stadsdeelvoorzitter Emre Ünver het eerste
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exemplaar van de 37e editie van de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp uit

handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.

Dit jaar vond de overhandiging plaats voor het Dorpshuis Sloten, omdat veel

Slotenaren zich actief inzetten om dit pand een nieuw leven te geven.

In de gids staat weer een jaarverslag vol foto's en herinneringen aan 2021.

Daarnaast is het een handig naslagwerk voor van alles en nog wat en ziet u

een overzicht van de bedrijven, instellingen en (sport)verenigingen in het

landelijke gebied.

Gelukkig zijn er ook dit jaar weer bedrijven die in de gids hebben

geadverteerd. Daardoor is het nog altijd mogelijk om dit boekwerkje uit te

geven. Vrijwilliger Tamar Frankfurther maakte ook deze 37e editie.

Huis-aan-huis of ophalen vanaf april

De Dorpsraad streeft ernaar om de Dorpengids 2022 voor eind maart overal in

het landelijke gebied te bezorgen. Wie niet op Sloten, de Noorder- en

Zuiderakerweg of in Oud Osdorp woont, kan ook een exemplaar ophalen bij:

• De Molen van Sloten, Akersluis 10, dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur.

• Het Politiebureautje Sloten, Dorpsplein 1, vanaf begin april ieder weekend

tussen 11.00 en 14.00 uur (en bij mooi weer op andere tijden).

• Biologische boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262B, dagelijks 9.00 -

18.00 uur; zondag 13.00 - 17.00 uur (dinsdag gesloten). 

• Eigenwijks: Buurthuis België in Nieuw Sloten (ma. t/m vrij. 9.00 - 17.00

uur) en de Serre, Pieter Calandlaan 258A (ma. t/m do. 9.00 - 17.00 uur). 



Emre Ünver ontvangt het eerste exemplaar van de Dorpengids 2022 uit
handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma en zijn kleindochter Hanne.

Nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelt zich voor

Acht bewoners van het landelijke gebied stellen zich beschikbaar voor

de nieuwe Dorpsraad.

De nieuwe raad is mooi in balans en heeft evenveel leden uit beide dorpen.

Drie 'oude' raadsleden gaan door waardoor er geen kennis verloren zal gaan.

Vier bewoners kozen voor een duo-raadlidmaatschap met een andere bewoner

uit hun dorp. Daarom bestaat de nieuwe Dorpsraad in totaal niet uit zes maar

uit acht personen. Twee dorpsraadleden en de ondersteuner namen afscheid.

Kennismaken met de (nieuwe) dorpsraadleden

Alle acht dorpsraadleden stellen zich voor en leggen uit waarom zij het

belangrijk vinden om als vrijwilliger zitting te nemen in de Dorpsraad.

Aan het woord komen: Jennifer Brouwer & Pieter Haex, Sjoerd Jaasma, Ray

Kentie, Christel Maijer, Piet Renooy, Saskia van der Pol & Mireille de Ridder. De

zittingstermijn van de nieuwe raad ging in op 17 maart. Het is hen nog niet



gelukt om voltallig bijeen gekomen. De traditionele 'bordesfoto' volgt later.

Lees verder...

De groepsfoto van de acht vrijwilligers die samen die nieuwe Dorpsraad
vormen houdt u nog even tegoed...

Slotense uitslag verkiezingen gemeenteraad en stadsdeel

Op 16 maart konden de Slotenaren uit maar liefst drie stembureaus

kiezen. Het was ongelijk verdeeld: Oud Osdorpers moesten ook dit

jaar opnieuw erg ver reizen om te kunnen stemmen.

Op Sloten waren stemmers welkom in de Tuin van Sloten (het

speeltuingebouw), in de gymzaal van school Het Bovenland aan de Akersluis

en bij Tuinpark Lissabon aan de Sloterweg.

Uitslag van stembureau in de Speeltuin Sloten

Om 23.00 uur waren alle stemmen geteld en was bekend hoe de Slotenaren

op deze locatie op 16 maart hadden gestemd. Voor de gemeenteraad en voor

de stadsdeelcommissie. Voor de gemeenteraad is de PvdA - net als elders in

Amsterdam - de winnaar met 70 stemmen (23%).

Bij de stadsdeelcommissie is het 'Monique van 't Hek-effect' duidelijk

zichtbaar: De Slotense lijsttrekker voor D66 trok maar liefst 82 stemmen

(28%). Klik hier voor een overzicht van de Slotense stemmen.
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In de gezellige Tuin van Sloten konden stemmers desgewenst na afloop nog
even wat drinken bij Alexander en Margreet. 

Verkeersongeluk op kruising Vrije Geer/Ditlaar

Aan het eind van de zondagochtend van 20 maart vond er weer een

ongeluk plaats op de kruising Vrije Geer/Ditlaar.

Het ging om een aanrijding van een fietser (met kind achterop) die vanaf de

westtak van de Vrije Geer kwam aanrijden met een busje dat de kruising

vanaf de noordkant (rond het weiland) opreed. De schade werd tussen de

partijen onderling afgehandeld. De Politie heeft daarom geen onderzoek

verricht naar de precieze toedracht. De fietsers zijn door het

ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht en hoefden niet mee naar het

ziekenhuis.

Een stopbord tot de knip op de Sloterweg er komt?

Dit kruispunt werd in november 2021 anders ingericht, omdat hier een

dodelijk ongeluk met een fietser had plaatsgevonden. Na deze

herprofilering was meteen al duidelijk dat de veiligheid op het

kruispunt door het veranderen van de voorrangsregels mogelijk wel iets, maar



niet veel, zou verbeteren. Hoewel dat wel moet, geven lang niet alle

automobilisten die rond het weiland over de Vrije Geer rijden, voorrang bij

deze kruising. Zou een verplicht stopbord hier wellicht helpen?

Fietsers die uit de Slotense dorpskern of Badhoevedorp komen aanrijden,

blijven erg kwetsbaar, omdat ze geen opstelplek hebben waar ze veilig

voorrang kunnen geven aan tegemoetkomend verkeer vanaf de Ditlaar. Het

kan hier pas écht veiliger worden als de knip in de Sloterweg-West is

aangebracht. Dan heeft het vele en vaak te snel rijdende doorgaande verkeer

hier niets meer te zoeken. Hopelijk lukt dat inderdaad al over een half jaar.

Politie en ambulance waren snel ter plaatse. Foto: Andrea Fleck.

AKERTJES

Honden moeten écht aan de lijn op Natuurpark Vrije Geer

Helaas komt het nog regelmatig voor dat hondeneigenaren hun

viervoeters los laten lopen op het Slotense natuurpark.

Sommigen zijn zich van geen kwaad bewust en herstellen hun fout

ogenblikkelijk als andere parkbezoekers hen hier vriendelijk op aanspreken.

Aanlijnplicht geldt bijna overal in Amsterdam

Anderen reageren helaas agressief en weigeren hun viervoeter aan de lijn te



doen. Deze hondeneigenaren negeren dat in heel Amsterdam een aanlijnplicht

voor honden geldt, behalve op specifieke plekken. Het is dus niet meer dan

logisch dat deze regel zéker geldt voor dit natuurpark dat ook nog eens deel

uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS.

Geen verstoring en opruimplicht hondenpoep

"Deze aanlijnplicht is van belang, omdat de flora en fauna op het park zo niet

worden verstoord", zo legt beheerder Marina den Ouden uit. "En nu is dat

dubbel belangrijk omdat het broedseizoen van de vogels is aangebroken. Zij

mogen niet worden verstoord. Iedere bezoeker heeft daarvoor een zorgplicht.

Dat geldt overigens ook voor het opruimen van de hondenpoep.

Hondenbezitters denken vaak dat dat in het natuurpark wel mag blijven

liggen. Niet dus. Hondenpoep verstoort het ecologisch evenwicht op het park

en is erg vervelend voor degenen die (als vrijwilligers) op het park werken. Dit

geldt ook voor het gebiedje bij het insectenhotel. Voortaan gráág opruimen!"

Het overgrote deel van de hondenbezitters houdt zich netjes aan de regels,
maar er zijn helaas ook mensen die hun hond nog altijd los laten lopen en die

onvriendelijk reageren als andere parkbezoekers hen hierop aanspreken.

Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp telt meer dan duizend abonnees
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Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de voormalige Rubriek

Sloten-Oud Osdorp afscheid nam van de Westerpost en digitaal ging.

Na een vliegende start, groeide het aantal lezers gestaag door. Het nog

resterende landelijke gebied van Nieuw-West krijgt zo volop aandacht.

80% leesdichtheid

Afgelopen week werd het aantal van duizend abonnees overschreden. Een

mijlpaal. De redactie is er vooral trots op dat ongeveer 80% van hen deze

Nieuwsbrief ook daadwerkelijk leest. Bij artikelen over het verkeer en over

bouwplannen wordt het vaakst doorgeklikt naar de langere artikelen op de

website. Ongeveer een kwart van de lezers doet dat.

Wekelijkse routine

Tamar Frankfurther heeft het afgelopen jaar geen gebrek gehad aan kopij: "Er

is in 2021 zoveel gebeurd, dat minder urgente artikelen even op de plank

moesten blijven liggen. We hadden al dat nieuws nooit in de vroegere halve

krantenpagina van maximaal 800 woorden kunnen proppen." De productie van

deze Nieuwsbrief is inmiddels een vaste routine voor Tamar, eind- en

webredacteur Erik Swierstra, en Hester Vlamings die de werkgroep Publiciteit

in 2021 kwam versterken.

Vrijwilligers Tamar en Erik zorgen er iedere week voor dat het laatste nieuws
over het landelijke gebied Sloten-Oud Osdorp wordt verspreid. De hoofd- en



eindredacteur gingen voor het informatiekastje op het Dorpsplein op de
foto. Ben en Ineke Meijer hangen hierin iedere week trouw een uitgeprinte
samenvatting van de Nieuwsbrief en andere informatie op. Foto: Bert Snel.

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 zaterdag 19 maart zongen de Slotense Julia (links) en Lotje met heldere
stemmen overal op het dorp, o.a. in het Boerentuintje, hun hoopgevende lied
over Oekraïne. Zo zamelden zij veel geld in voor het land op slechts twee uur
vliegen van Amsterdam, waar oorlog plotseling de hartverscheurende realiteit
werd. Luister alsnog naar hun optreden, dat zij hier gaven voor Ineke Meijer,

haar dochter Renée en haar kleinkinderen op het Dorpsplein.
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Rob Raaijmakers (links) en Dirk de Graaf van de afdeling Infra van de
gemeente hebben de bankjes op het Dorpsplein precies op tijd geschuurd en

geverfd. Nu het voorjaar echt doorbreekt, is de Slotense monumentale
dorpskern weer een gewilde bestemming voor bezoekers. Het Politiebureautje
gaat weer open met om de hoek het Dorpsplein als aangename pleisterplaats.



De Oud Osdorpse ooievaars die op de Lutkemeerschool nestelen zijn, anders
dan vorige week vermeld, toch nog niet aan het broeden. Ze trekken er nog

gezellig samen op uit en genieten van het fraaie landelijke gebied. Vanaf
lantaarnpalen kijken ze graag naar de activiteiten van de mensen, zoals hier
naar de kinderen die leren paardrijden bij Manege Het Molenpaardje op de

Lutkemeerweg. Ze zitten ook vaak op de lantaarnpalen langs de Osdorperweg
en houden het veel te snel rijdende talrijke sluipverkeer nauwlettend in de

gaten. Jammer dat deze ooievaars geen handhavingsbevoegdheid hebben...
Foto: Irene Hemelaar.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De Osdorper Bovenpolder in Oud Osdorp achter de voormalige
Lutkemeerschool. Een beetje extra geluk en daarmee optimisme kan iedereen

in deze verdrietige tijden wel gebruiken... Foto: Saskia van der Pol.
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