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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied
Al 2 jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder
Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist
Weilandje Vrije Geer in boek over Amsterdamse geschiedenis

AGENDA
Zondag 13 maart
• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.· Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Woensdag 16 maart
• 7.30 – 21.00 uur: Stemmen voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie.

O.a. in de Tuin van Sloten (Sloterweg 1252A), bij Tuinpark Lissabon
(Sloterweg 865) en Buurthuis De Aker (Noorderakerweg 2). Neem uw stempas
en legitimatiebewijs mee.
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

Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied
Op woensdag 16 maart mag u uw stem uitbrengen voor de
gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.
De redactie van deze Nieuwsbrief heeft aan twaalf grotere gemeentelijke
partijen (van links tot rechts) gevraagd om te reageren op vier actuele
vraagstukken die op Sloten en in Oud Osdorp spelen. Dat geeft hopelijk wat
houvast bij het bepalen van uw stem. Zeven partijen namen de moeite om
zich in deze lokale issues te verdiepen. Dat zijn: ChristenUnie, D66,
GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD.

Voor Sloten is gevraagd of:
• de Sloterbrug straks meer verkeer moet gaan verwerken of als lokale brug
voor bestemmingsverkeer moet gaan fungeren.
• de gemeente voor alle nieuwbouw in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten
vergunning moet verlenen als dat juridisch kan of alleen nog vergunning moet
verlenen aan in het dorp passende nieuwbouw.
Klik hier voor de reacties van de zeven partijen over Sloten.
Voor Oud Osdorp is gevraagd of:
• op de Osdorperweg sluipverkeer tegen moet worden gegaan en of de regie
voor het vinden van een oplossing om de Osdorperweg veilig te maken bij de
gemeente moet komen te liggen.
• nieuwbouw strijdig met het bestemmingsplan nog mag worden toegestaan of
dat het nog resterende open landschap beschermd moet worden.
Klik hier voor de reacties van de zeven partijen over Oud Osdorp.

Doorzicht op het achterland vanaf de Osdorperweg in Oud Osdorp.

Al twee jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder
Eerst bleek uit een rechterlijke uitspraak dat de grondverkoop in de

Lutkemeerpolder niet eerlijk is verlopen.
Uit onderzoek van ‘Behoud Lutkemeer’ kwam daarna naar boven dat ook het
bestemmingsplan dat vervolgens werd vastgesteld niet op eerlijke wijze tot
stand was gekomen. Degene die in dit alles een hoofdrol vervulde,
gedeputeerde Hooijmaijers, was ook veroordeeld voor malversatie bij de
grondtransacties.
Met de kennis van nu
“Dan is het toch logisch dat je dat oneerlijke bestemmingsplan dat op de
vruchtbare landbouwgrond in de Lutkemeerpolder bedrijventerreinen toestaat
– met de kennis van nu – opnieuw voorlegt aan de gemeenteraad?”, dacht
Platform ‘Behoud Lutkemeer’. Al twee jaar lang wordt dit proces echter
juridisch getraineerd. Bij de rechtbank kreeg de stichting ‘Behoud Lutkemeer’
twee weken geleden wederom gelijk. Daarop diende ‘Behoud Lutkemeer’ naast
een vernieuwd verzoek ook een klacht in.
Lees verder...

De gemeente had toegezegd dat er pas werkzaamheden in de
Lutkemeerpolder zouden worden verricht als er sprake zou zijn van een
definitief koopcontract. Hoewel dat niet het geval is, is de polder wel al

veranderd in een onherbergzaam zandhopen-landschap. Gelukkig is de
vruchtbare klei daaronder nog intact. Na een 'grote schoonmaak' blijft
biologische landbouw hier dus nog mogelijk.

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN
STASDDEELCOMMSSIE
Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist (2)
Op 16 maart mogen alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder bepalen
wie in de nieuwe gemeenteraad komen.
Wie 16 jaar en ouder is, mag (ook) stemmen op kandidaten van de
stadsdeelcommissie Nieuw-West.
Ontmoet deze week: D66, GroenLinks, GoedBeterWest, PvdD en de SP
Partijen die in de gemeenteraad en/of de stadsdeelcommissie willen komen,
krijgen de kans om zich aan u voor te stellen. Op de plek van hun keuze
hebben zij zich in het landelijke gebied laten vastleggen. Acht partijen
maakten van dit aanbod gebruik.
Deze week maakt u kennis met GroenLinks op de plek waar de knip op de
westtak van de Sloterweg komt, de SP bij het ‘Sloten-bord op de Vrije Geer,
GoedBeterWest op Natuurpark Vrije Geer, de PvdD bij de afvalcontainers
Sloterweg/Slimmeweg en D66 bij het braakliggende bouwterrein in het hart
van Sloten. Vorige week maakte u al kennis met de VVD, ChristenUnie en de
PvdA.
Lees verder...

AKERTJE
Weilandje Vrije Geer in boek over Amsterdamse geschiedenis
Nieuw Slotenaar Frank van Vuuren schreef een boek over de rauwe
historie van Amsterdam.
Met daarin aandacht voor onbekende verhalen met een duister Amsterdams
randje en voor verhalen waarin het verzet tegen de macht aan bod komt.
Vandaar dat er ook een hoofdstuk is gewijd aan de strijd tot het behoud van
het Slotense Weilandje Vrije Geer.
Amsterdams horrorboek
Wie deze rijk geïllustreerde uitgave over de Amsterdamse historie leest, zou
verwachten dat dit boek bijvoorbeeld de naam 'Horrorstad Amsterdam' zou
dragen. Het verscheen echter onder de neutrale titel 'Over Amsterdam. 741
jaar stadsgeschiedenis in 38 artikelen'. Bij de duistere kant van de
Amsterdamse historie hoort natuurlijk ook een bespreking van de bestraffing
van de criminelen. Naast ophanging gold verbanning als gebruikelijke straf.
Lees verder...

In het boek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het in 1995 gehouden
Slotense referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer. Het referendum
zou pas geldig zijn als 34% van de Amsterdammers kwam stemmen. Dankzij
een effectieve publiciteitscampagne is dat gelukt. Striptekenaar Dik
Bruynesteyn maakte belangeloos het ijzersterke logo. Het affiche in heel
Amsterdam achter de ramen. Meer weten? Kijk dan naar de film.

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

Mooie en machteloze steunbetuiging aan Oekraïne onder het viaduct van
de Oude Haagseweg over de Ringvaart bij De Oeverlanden. Ook op Sloten zijn
inmiddels vluchtelingen ondergebracht. Foto: Wim Veldhuisen.

Het op Sloten bekende koppel ooievaars heeft de noordpaal op Natuurpark
Vrije Geer alweer betrokken. Beide zijn druk met onderhoud aan hun
paalwoning en tussendoor klinkt luid verliefd geklepper.
Foto: Jos van Streepen.

Ondertussen is het ook al heel gezellig in het nest op de schoorsteen van de
voormalige Lutkemeerschool in Oud Osdorp.

Het is onvoorstelbaar dat hier tot voor kort de unieke arbeiderswoningen nog
stonden. Foto: Piet Renooy.

Op de twee hectare waar Boerderij De Boterbloem nog groenten mag
verbouwen, groeien de spruitjes. Op de achtergrond de zandhopen op het
betwiste deel van de Lutkemeerpolder.

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