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Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther
en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Stand van zaken verkeersmaatregelen Sloterweg
Ontspannen en ouderwets gezellige Koningsdag op Sloten
Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 6
Nina Jaasma en Teuntje Schaefers getrouwd
Bevrijdingspicknick met muziek op het Dorpsplein
Zondagmiddagactiviteit in de Lutkemeer: zaadbommetjes maken

AGENDA
Woensdag 4 mei
• 19.30 uur (verzamelen vanaf 19.15 uur): Dodenherdenking bij het
oorlogsmonument op de Osdorperweg (hoek Lutkemeerweg) in Oud Osdorp,

georganiseerd door de werkgroep Culturele Activiteiten en de Dorpsraad.
Dorpsraadlid Ray Kentie en Luc Sermeus van de Pauluskerk zullen spreken.
Vrijdag 6 mei (en niet op 7 mei)
• 13.30 en om 15.30 uur: Speurtocht (voor kinderen 5-10 jaar) 'Zoek de boef'
in de Molen van Sloten. Na afloop staat er wat lekkers klaar. Kosten: € 10,50
per kind, € 5,- per volwassen begeleider. Aanmelden en betalen via deze link.
Zaterdag 7 mei
• 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 8 mei
• 12.00: Bevrijdingspicknick en concert van de Wester Harmonie op het
Dorpsplein Sloten. Zie verder bij 'Akertjes'.
• 13.00 – 14.30 uur: Zondagmiddagactiviteit van Behoud Lutkemeer. Deze
week: zaadbommetjes maken (en richtingsborden beschilderen). Zie verder bij
'Akertjes'. Gratis deelname; vrijwillige donatie wordt gewaardeerd.
Dinsdag 10 mei
• 16.00 uur: Gratis rondleiding in het Oekraïens (of in het Engels) door de
Molen van Sloten voor vluchtelingen. Graag van tevoren aanmelden.
Vluchtelingen kunnen zo kennismaken met traditioneel Nederlands erfgoed.
Wilt u deze activiteit ondersteunen? Help de molen door Vriend te worden.
Maandag 16 mei
• 19.30 – 21.30 uur: Gezellige inloopbijeenkomst voor (nieuwe) Slotenaren in
het Dorpshuis Sloten. Vertoning film 'Negen eeuwen Sloten' en
fotopresentaties. Elkaar (weer) ontmoeten en samen bedenken welke
activiteiten georganiseerd kunnen worden in het Dorpshuis. Nieuwe Akerweg
14, Sloten. Ideeën voor activiteiten of vragen? Stuur een mail naar de
werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’.
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. Op verzoek: beme@dds.nl,
Dorpsplein 5.
Eerste dinsdag van de maand
• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebiedsmakelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.
Dorpsplein 1. Kom kennismaken, stel uw vragen en deel uw zorgen.
Dagelijks
• 10.00 – 17.00 uur: De Molen van Sloten open. 16.00 uur: laatste
rondleiding.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Stand van zaken verkeersmaatregelen Sloterweg
Drie maanden geleden nam een ruime meerderheid van de
gemeenteraad het historische besluit om de smalle Sloterweg af te
sluiten voor doorgaand verkeer.
Variant 2A werd aangenomen. De ambtenaren werken hard om alle
verkeersmaatregelen zo snel mogelijk te kunnen invoeren, maar voordat dat
zover is, moet er nog wel een aantal hordes worden genomen.

Op korte termijn: bebording, verkeersbesluit en 30 km-maatregelen
De ambtenaren geven aan dat de bebording op het westelijke deel van de
Sloterweg, tussen de dorpskern en de rotonde, waarschijnlijk in de eerste helft
van mei 2022 wordt aangepast aan het 30 km-regime dat daar nu al officieel
geldt.
Op korte termijn zal ook de procedure worden gestart om een verkeersbesluit
te nemen om 30 km als maximum snelheid in te stellen op de Plesmanlaan /
Langsom tussen de rotonde en de Sloterbrug en op de Vrije Geer en Ditlaar.
Als deze procedure in de loop van de zomer is afgerond, kunnen ook hier
passende 30 km-maatregelen worden getroffen. Tegen die tijd is ook bekend
om welke maatregelen dat dan gaat.
Na de zomer: ontheffingen en invoering?
De moties die de gemeenteraad op 26 januari 2022 heeft aangenomen zorgen
voor complexe puzzels, omdat ze deels strijdig zijn met Variant 2A en met
elkaar. De wethouder en de gemeenteraad zullen hierover knopen moeten
gaan doorhakken. Vermoedelijk gebeurt dat eind mei. Dan kan hopelijk ook
meer duidelijkheid worden gegeven hoe de verdere planning eruit ziet.
Lees verder…

Binnenkort start de gemeente de procedure voor het nemen van het
verkeersbesluit om op de Langsom en Plesmanlaan (tussen de Sloterbrug en
de rotonde) 30 km/uur als maximumsnelheid in te kunnen
voeren. Ondertussen gaat de gemeente alvast plannen maken voor de
weginrichting die bij deze status hoort. Mogelijk wordt hier dan gekozen voor
het plaatsen van verkeersdrempels.

Ontspannen en ouderwets gezellige Koningsdag op Sloten
De Oranjevereniging Sloten had haar zaakjes weer goed voor elkaar.
Alles was op 27 april 2022 tot in de puntjes geregeld en daardoor werd
Koningsdag op Sloten - na twee jaar onderbreking - weer een groot succes.
Ringsteken, vrijmarkt, ontmoeting
Dit jaar was de vrijmarkt groter dan ooit. Naast verkoop op de Sloterweg in de
Dorpskern, lagen er nu ook voor het eerst kleedjes op de Slimmeweg. Het
ringsteken, dit jaar met paarden en pony's van Manege De Ruif van de
Sloterweg stal uiteraard de show. Klik hier voor een uitgebreid fotoverslag.

Het was gezellig druk en de meeste verkopers deden goede zaken.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 6
Deze week wandelt u met Niko wat minder ver in westelijke richting.
Het gaat deze week om een relatief korte wandeling van 12 km. Over de
Ringvaartdijk aan de Lijndenkant en door Oud Osdorp (Tuinen van West). U
kunt onderweg wat drinken en boodschappen doen in de Fruittuinen. Via
het Ma Braunpad loopt u langs de prachtige vogelrijke Osdorper Binnenpolder
en door Osdorp terug naar de Noorderakerweg. Voor de route, klik hier.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

LIEF EN LEED
Getrouwd
Het duurde even voordat de foto's er waren... maar alsnog het feestelijke
bericht dat Teuntje Schaefers (links op de foto) en de op Sloten geboren Nina
Jaasma op 5 april zijn getrouwd. Tussen hen in deelt uiteraard ook hun
dochter Hanne in de feestvreugde. Het gezin woont op het adres Sloterweg
1243 middenin de monumentale dorpskern.

Foto: Maaike Kaslander.

AKERTJES
Bevrijdingspicknick met muziek op het Dorpsplein
Op 8 mei zijn alle bewoners en vrijwilligers van Sloten en Oud Osdorp
vanaf 12 uur van harte welkom bij een activiteit van de Dorpsraad.
Muziek en gezellig samen eten
Dit jaar heeft het blazersorkest de Wester Harmonie veel Franse chansons op
het programma staan. De Dorpsraad regelt lange tafels met banken en zorgt
voor poffertjes, soep en stokbrood. Het is de bedoeling dat iedereen zelf ook
wat lekkers meeneemt naar het Dorpsplein. Lekker eten en gezellig bijpraten.

Zondagmiddagactiviteit in de Lutkemeer: zaadbommetjes maken
De komende maanden organiseert 'Behoud Lutkemeer' op
iedere zondagmiddag telkens een leuke groene activiteit in de
Lutkemeerpolder.
Op zondag 8 mei is iedereen van 13.00 tot 14.30 uur van harte welkom om
'zaadbommetjes' te komen maken. Met een handvol vruchtbare klei uit de
Lutkemeerpolder en een schepje bloemenzaad maak je zaadbommetjes die de
kracht bezitten om de stad of je tuin op te fleuren.
Richtingsborden naar het Voedselpark
Wie wil kan op 8 mei ook meehelpen om richtingsborden te beschilderen die
Behoud Lutkemeer over een paar weken op strategische plaatsen in de stad
gaat ophangen om ‘de weg te wijzen’ naar het toekomstige Voedselpark.
Bekend voor en genieten van Lutkemeerpolder
Het platform betrekt op deze manier steeds meer mensen bij het streven om
hier het Voedselpark Amsterdam te realiseren. "En zo laten we iedereen ook
genieten van deze mooie en bijzondere polder die 'gewoon' in Amsterdam

ligt", zo laat Behoud Lutkemeer weten. U kunt in de komende weken de
zondagmiddagen dus reserveren voor leuke activiteiten in Oud Osdorp.
Dedeelname is gratis, maar een vrijwillige donatie wordt gewaardeerd.

De prachtige Lutkemeerpolder staat gedeeltelijk nog altijd vol bij- en
vlindervriendelijke en ook voor mensen eetbare wilde bloemen. Zo bleek
tijdens de wildpluk workshop in de Oud Osdorpse polder. Foto: Lisa Bontenbal.

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

De beheergroep Natuurpark Vrije Geer ging op 23 april voor het eerst dit
seizoen weer aan de slag. Door takken uit het water te verwijderen, verbetert
de doorstroming en daarmee ook de waterkwaliteit van de sloten.
De onderwaterflora en -fauna profiteren daarvan.

De gemeente heeft adequaat gereageerd op het verzoek om de in ongerede
geraakte wegversmalling - in het belang van de veiligheid op de Sloterweg snel te herstellen. Foto: Jolanda Wakkerman.

Op verzoek van het bestuur van Tuinpark Eigen Hof heeft de gemeente twee
parkeervakken voor gehandicapten ingericht op de parkeerplaats naast het
park aan de Sloterweg, bij de Ditlaar. Dit gebeurt op basis van
het verkeersbesluit van 6 april. Alle automobilisten met een 'algemene
gehandicapten parkeerkaart' zijn gerechtigd om hier te parkeren. Deze
parkeerplaats blijft, na de te nemen verkeersmaatregelen op de Sloterweg,
voor iedereen bereikbaar vanaf de rotonde.

De Laendinootjes staan weer op de Wysentkade in Oud Osdorp.
Foto: Minne Belger.

