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IN DEZE NIEUWSBRIEF
DB zet politiek buiten spel en blokkeert zo veiliger Osdorperweg
Nieuwe wijkagent voor Oud Osdorp
Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' opgericht
Ook Irene Hemelaar verlaat de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
Wandelen vanaf de Noorderakerweg deel 3
Tussenstand crowdfunding Voedselpark in Lutkemeerpolder
Politiebureautje Sloten voortaan weer ieder weekend geopend

AGENDA
Zaterdag 2 april
• 9.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West
koffie aan. Meer informatie.
Zondag 3 april
• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: het Lelikoor uit Amsterdam verzorgt
een optreden dat past in de ‘Lijdenstijd’ voorafgaand aan Pasen. De – milde
weemoed oproepende – muziek van Gesualdo en Poulenc zorgt ervoor dat u de
dreiging en angst voor de ophanden zijnde kruisiging beleeft. Aanmelden.
Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-). Osdorperweg 28, Sloten.
Dinsdag 5 april
• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebiedsmakelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.
Dorpsplein 1. 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.
Ieder weekend en bij mooi weer
• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open en op verzoek:
beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
Dagelijks
• 11.00 – 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

DB zet politiek buiten spel en blokkeert zo veiliger Osdorperweg
Het leek nog even zo mooi: Een ruime meerderheid van de
stadsdeelcommissie en gemeenteraad wil eindelijk écht doorpakken
om Osdorperweg voor eens en altijd veilig en rustig te maken.
Zo bleek uit hun standpunten die allen enkele weken geleden nog indienden bij
de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp. Dat gaf de burger moed.
30 km/uur instellen zonder handhaving is zinloos
Maar, de politici in de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad lijken nu op
een zijspoor te zijn gezet. Dat blijkt uit de bewonersbrief die op 23 maart in
Oud Osdorp werd bezorgd. Het DB neemt de op 15 februari 2022 door de
stadsdeelcommissie aangenomen motie om 'selectieve toegang' in te voeren
níet over. Het DB van Nieuw-West benadrukt wel dat het van belang is dat het
“verkeersveiliger en leefbaarder moet worden op de Osdorperweg”.
Maar denkt dat te kunnen op te lossen door rode fietssuggestiestroken op de
weg aan te brengen en een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen.
“Maar, wie houdt zich daar dan aan? Als er niet continu – en op zijn best
slechts incidenteel – wordt gehandhaafd?” Vraagt de Klankbordgroep Oud
Osdorp (KOO) zich, inmiddels de wanhoop nabij, af.
“Alsjeblieft gemeenteraad, pak dit dossier over!”
Nu het DB de aangenomen motie niet gaat uitvoeren maar nu, zoals de KOO
aangeeft, "opnieuw voor de honderdduizendste keer op zoek gaat naar ándere
oplossingen", is de maat voor de KOO echt vol: “Dit is wéér opnieuw een
uitsteltechniek. Alsjeblieft, leden van de stadsdeelcommissie, zoek contact met
jullie collega's van de gemeenteraad. Wethouder De Vries, pak dit dossier
over! Zelfs het zo nodige groot onderhoud is wéér uitgesteld…”
Lees verder...

De smalle dijkweg zonder vrijliggende voet- en fietspaden is nu eenmaal niet
geschikt voor al dat voortrazende en zware verkeer dat de weg alleen gebruikt
om de A9 snel te bereiken. Foto: Irene Hemelaar.

Nieuwe wijkagent voor Oud Osdorp
Mariska de Haas (32) is sinds begin dit jaar de nieuwe wijkagent van
Oud Osdorp (en een deel van het aangrenzende Osdorp).
De nieuwe wijkagent verwacht met drie hoofdthema’s aan de slag te gaan in
Oud Osdorp: ondermijning, de overlast van grote evenementen op de
Polderheuvel en de verkeersonveiligheid op de Osdorperweg. Ze wil graag in
contact komen met de bewoners en ondernemers van het gebied. Vanaf nu
wordt de politie weer een stuk zichtbaarder in Oud Osdorp.
Lees verder...

Wijkagent Mariska de Haas in de zomerse Lutkemeerpolder met op de
achtergrond de Westrandweg (A5) en de Slibveldenweg.

Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' opgericht
Om het Dorpshuis nieuw leven in de blazen is de werkgroep
‘Dorpshuis Sloten’ opgericht.
Deze werkt nauw samen met Eva van der Drift van bewonersorganisatie
Eigenwijks, die in heel Nieuw-West actief is en ook buurthuizen beheert.
Dit zijn de Slotenaren die zich hebben aangemeld voor deze nieuwe
werkgroep: Peter de Graaf, Ben Dijkema, Els Nijman, Aad Nijman, Hella
Hendriks, Hans Bakker, Liesbeth Berghuis, Sjoerd Jaasma, Jelle van Kempen
en Monique van ’t Hek.
Langs de deuren voor ideeën en behoeften
Hoe de toekomst van het Dorpshuis eruit gaat zien, hangt af van de ideeën en
behoeften van de Slotenaren. Om erachter te komen wat voor activiteiten de
Slotenaren graag in het Dorpshuis zouden zien, zullen enkele leden van de
werkgroep in de komende weken persoonlijk met hen in gesprek gaan. Ze
bellen daarvoor bij u aan. U kunt hen natuurlijk ook zelf benaderen.
Opknappen Dorpshuis

Als er genoeg ideeën zijn voor activiteiten, dan kunnen die georganiseerd en
gecoördineerd gaan worden. En als er genoeg activiteiten gaan plaatsvinden,
dan kan het Dorpshuis vervolgens ook opgeknapt worden.
Informatiebijeenkomst
De werkgroep gaat een bijeenkomst in het Dorpshuis organiseren zodra zij de
in het dorp levende ideeën op een rij hebben gezet en de plannen wat
concreter zijn geworden.

Ook Irene Hemelaar verlaat de Dorspraad Sloten-Oud Osdorp
In de vorige Nieuwsbrief is ten onrechte vermeld dat twee
dorpsraadleden hun taken neerlegden.
Naast Gerrit Oostendorp en Liesbeth Berghuis nam ook Irene Hemelaar
afscheid. Irene zette zich vooral in voor verschillende projecten in haar
woonomgeving, Oud Osdorp. In het bijzonder voor het veilig maken van de
Osdorperweg en het tegen gaan van de geluidsoverlast van Schiphol en van
evenementen op de Polderheuvel. Gelukkig hebben zich voor de
volgende Dorpsraad weer voldoende andere bewoners (opnieuw) aangemeld.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 3
Vanaf de Noorderakerweg volgt u deze week de voetstappen van
Anneke Heikoop en Niko Koers tot ver buiten de stad.
Eerst langs de suikerfabriek in Halfweg, de Mooie Nel en uitgestrekte
weilanden naar Spaarnwoude. Nu het land niet langer 'op slot' is, zult u
onderweg wel overrazende vliegtuigen en verkeerslawaai van de A9 moeten

gedogen. Deze wandeling bedraagt 16 km, maar kan worden ingekort door
naar Halfweg te fietsen. Klik hier voor de wandeling.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

CROWDFUNDING VOEDSELPARK AMSTERDAM IN
LUTKEMEERPOLDER
3.432 personen dragen al € 312.091 bij aan grondaankoop Lutkemeer
Platform 'Behoud Lutkemeer: "Hoe meer mensen doneren of een een
donatie toezeggen als het project doorgaat, hoe beter".
De grond waar 'Voedselpark Amsterdam' moet komen, staat nu niet te koop.
Gemeente, wijzig bestemming en ga in gesprek
De grond in de Lutkemeerpolder is eigendom van de gemeente Amsterdam in
een ingewikkelde BV-constructie. Maar de gemeente kàn beslissen om de
huidige koers te wijzigen en de bestemming van de polder te veranderen van
'bedrijventerrein' naar 'landbouw'. Platform 'Behoud Lutkemeer' heeft een
brief naar de gemeente gestuurd met de boodschap: Omarm deze mooie kans

en laten we in gesprek gaan hoe we dit mogelijk kunnen maken.
Doe ook een duit in het zakje
Doet u ook mee? Klik dan hier. U hoeft nog geen geld over te maken. Dat kan
ook als het project slaagt. Op het moment dat de grond echt wordt
aangekocht. Voor alle vragen over deze campagne, de donaties of de plannen
verwijzen we je naar de antwoorden op de meest gestelde vragen.

AKERTJE

Politiebureautje Sloten voortaan weer ieder weekend geopend
Het seizoen is weer begonnen.
'Veldwachter' Ben Meijer of een andere vrijwilliger verwelkomt bezoekers aan
het dorp Sloten weer op vaste tijden in dit unieke monumentale pandje.
Ieder weekend en bij mooi weer
Wie zeker wil weten dat het Politiebureautje is geopend, kan het beste in het
weekend tussen 11.00 en 14.00 uur langskomen, maar ook op andere tijden
opent Ben de deur van het pandje met zijn unieke cel graag (op verzoek).
VVV'tje en winkeltje
Ben vertelt graag over de interessante historie van Sloten. U kunt hier ook de
wandel- en fietsfolders over Sloten, Oud Osdorp en de voormalige gemeente
Sloten aanschaffen. Of neus rond in het gezellige winkeltje, waar vroeger de
veldwachter zijn administratie deed. Hier treft u de ansichtkaarten en leuke
zelfgemaakte cadeautjes. De opbrengst gaat naar Stadsherstel, eigenaar en

beheerder van dit Kleinste Politiebureautje van Nederland.

'Veldwachter' Ben Meijer zit al weer klaar om alle belangstellenden te
ontvangen.

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

Voorjaar in Oud Osdorp: Lammetjes op het Geitenweitje op de Lutkemeerweg,

in de Osdorper Bovenpolder. Kom vooral genieten van het prachtige landelijke
gebied. Bezoek de biologische boerderij De Boterbloem waar u o.a. voor 2
euro de rijk geïllustreerde fietsroute 'Fietsen door Landelijk Osdorp' kunt
aanschaffen en wat kunt drinken. Foto: Christel Maijer.

Oud Osdorp: Uitzicht richting het Bosch van Drakesteinpad, parallel aan
de Osdorperweg. Foto Irene Hemelaar

Wie in het afgelopen jaar niet op de Sloterweg is geweest, ziet dat er veel
veranderd is. Over het uiterlijk van sommige nieuwe panden op de zelfbouwkavels is niet iedereen even enthousiast. Er is wel overeenstemming over het
feit dat er overal langs de weg (weer) een sloot komt. En dat er goede
duikerbruggen en - waar mogelijk - echte bruggen worden worden aangelegd.

Dat is van belang voor de vrije doorstroming en versterkt de cultuurhistorische
waarden van de Sloterweg. Dat het gelukt is om overal (weer) sloten te laten
graven met bruggen (en geen dammen) is te danken aan de inzet van de
Dorpsraad begin deze eeuw. De aanhoudende inspraak hierover 20 jaar
geleden leidt nu tot de sloten met o.a. deze brug. Foto: Piet Renooy.

Hoog bovenop de schoorstenen van de Lutkemeerschool in Oud Osdorp is het
een drukte van belang. Eerder al vestigde zich een paar ooievaars op de
zuidelijke schoorsteen van het vroegere schoolgebouw. Nu lijkt het erop dat
een ander paar overweegt om op de noordelijke schoorsteen hun nest te gaan
bouwen. Het is spannend of ze daar toestemming voor krijgen van de
bewoners van het zuidelijke nest. De nieuwe ooievaars zullen ook vaardig
moeten zijn in het bouwen van een nest op de schoorsteen. Dat is natuurlijk
veel moeilijker dan het geval is op een speciaal daarvoor geproduceerde paal.
Een van beide vogels die hier misschien komt wonen, draagt een ring. Het
ringnummer is op de foto helaas niet leesbaar. Als dit nieuwe koppel hier
intrekt, is het de vraag of er dit jaar al gebroed wordt. Foto: Hans de Waal.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
Aanmelden
Afmelden

