
Besluitenlijst vergadering Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, 13 juni 2022 

 

Aanwezig: Sjoerd Jaasma (vz), , Christel Maijer, Ray Kentie, Jennifer Brouwer, 

Mireille de Ridder,  Piet Renooy (not).  

Afwezig m.k.a. (duo raadslieden): Saskia vd Pol, Pieter Haex 

 

 

1. Mededelingen 

Naar aanleiding van een aanvraag voor de aanleg van een duiker bij Sloterweg 

734, hebben Sjoerd en Piet bezwaar aangetekend, immers we willen bruggen 

i.p.v. duikers langs de Sloterweg. Een snelle reactie van de gemeente heeft tot 

een omzetting van de vergunning tot “tijdelijke duiker” (i.v.m. 

saneringswerkzaamheden) geleid. 

 

2. Besluitenlijst 23 mei. 

Vastgesteld 

 

3. Financiën 

 

Het verzoek van St Ondersteboven voor een bijdrage aan de kosten voor het 

organiseren kleinschalig festival op Polderheuvel op 1 en 2 augustus, de 

Polderheuvel Pride kennen we toe. 

In de Dorpsraad bestaat sympathie voor het initiatief, dat door buurtbewoners 

wordt gedragen en een voorbeeld voor het stadsdeel kan zijn dat kleinschalige 

festival wèl kunnen, in tegenstelling tot wat het stadsdeel telkens beweert.  

De financiële onderbouwing van de aanvraag is degelijk, waarbij het van belang 

is dat initiatiefnemers van het festival er geen financieel belang bij hebben.  

 

4. Sloten 

Ten aanzien van Dorpshuis:  



Er is reeds een groot aantal activiteiten gepland door de werkgroep Dorpshuis.  

Vanuit deze werkgroep is tevens een nieuwe groep ontstaan, gericht op het 

duurzaam maken van het dorp. Deze werkgroep wordt o.m. door Monique v.h. 

Hek gestuurd. 

 

5. Plannen ten aanzien van huisvesting vluchtelingen. 

De gemeente heeft een negental lokaties in onderzoek waar tijdelijke opvang 

van vluchtelingen kan worden gerealiseerd. Eén daarvan betreft de voormalige 

hockeyvelden van Xenios. 

Door Monique van het Hek zijn hierover in de Stadsdeelscommissie (SDC) 

vragen gesteld. De DR kijkt uit naar de antwoorden hierop. 

 

6. Oud Osdorp 

Op 14 juni spreekt Mireille in op SDC over renovatie Osdorperweg. Belangrijk 

aandachtspunt daarbij is of de grens van 6000 verkeersbewegingen 

overschreden wordt. Dan zijn specifieke maatregelen gewenst. 

 

Over de Rand. Oud DR-lid Gerrit Oostendorp is succesvol bezig fondsen te 

werven bij o.m. Schipholfonds. Ray informeert bij Hetty of assistentie gewenst 

is bij verdere uitwerking van de plannen. 

 

Mireille heeft de ondernemersvereniging Tuinen van West bericht dat hun 

mobiliteitsplan inzake festivals niet correct is. 

 

7. Zomerreces 

Maandag 11 juli is laatste vergadering voor zomerreces. 

Maandag 15 augustus eerste vergadering na reces. 

 

 

 


