
Besluitenlijst vergadering Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, 25 april 2022 

 

Aanwezig: Sjoerd Jaasma (vz), Ray Kentie, Christel Maijer, Mireille de Ridder, 

Pieter Haex, Piet Renooy (notulen). 

Afwezig m k.: Jennifer Brouwer, Saskia van der Pol. 

 

0. Mededelingen 

- Zoals gemeld is het Jennifer en Pieter gelukt het Grachtenfestival naar 

Sloten te krijgen. De datum is geworden 15 augustus, 15.00 uur. Er komt 

in augustus een concert, bij voorkeur op Dorpsplein. Pieter informeert 

Tamar Frankfurther voor de nieuwbrief. 

 

1. Notulen 11 april 

Vastgesteld 

Daarbij is aangetekend dat meer achtergronden over de agendapunten worden 

toegelicht op de website (vanaf juli) 

 

2. Bouwplannen  

- Sloterpleintje. Er is een zienswijze ingediend bij de gemeente/stadsdeel 

t.a.v. de plannen voor kiosk(en) op pleintje bij de ingang van het dorp.  

- Xenios heeft een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning 

(horeca) op sportpark. Stukken zijn ontvangen en er is aantal zienswijzen 

ingediend, waaronder één namens de Dorpsraad. 

 

3. Osdorperweg 

De gemeente heeft plannen bekend gemaakt voor een 30km zone en 

verkeerbeperkende maatregelen. Hiermee wordt niet voldaan aan eerder 

toezeggingen omtrent verkeersremming op de Osdorperweg. 

Ray heeft namens de DR een brief aan gemeente geschreven met onze grieven 

en zienswijze en dringt daarbij aan op nieuw overleg. Vanuit de gemeente is 

hierop gereageerd dat pas eind mei weer overlegd wordt. 



Mireille in klankbordgroep Osdorperweg. Via haar houden we overleg met 

werkgroep Oud Osdorp gaande. 

 

4. Sloten 

- In de nacht van zaterdag op (paas-)zondag bleek de middelste van 5 

chicanes op de Sloterweg te zijn verwijderd én ontvreemd. Door de 

werkgroep Sloten, i.c. Willen, is aan de bel getrokken bij de wethouder 

de Vries met de eis dat e.e.a. direct hersteld zou worden. Tevens is 

gevraagd om nadere informatie inzake de voortgang van de 

uitvoering van de Gemeenteraadsbesluiten van 27 januari (variant 2A 

autoluw maken Sloterweg). 

Door de gemeente is direct actie ondernomen en binnen enkele dagen is 

de versmalling terug op de Sloterweg. De werkgroep wordt bijgepraat 

over de voortgang variant 2A. 

- Er dreigt een leegloop van de werkgroep Sloten. Marc Makkes benadert 

enkele kandidaten. 

 

5. 4 en 8 mei 

Op 4 mei spreekt Ray. Koffie bij Ferry van der Laan en Christel. We starten om 

19.30. 

Op 8 mei, vanaf 12.00 speelt de Westerharmonie op Dorpsplein. Ray en 

Christel doen de poffertjes. 

 

 


