
Besluitenlijst vergadering Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, 23 mei 2022 

 

Aanwezig: Sjoerd Jaasma (vz), , Christel Maijer, Saskia vd Pol, Ray Kentie, Pieter 

Haex,  Piet Renooy (not).  

Afwezig m.k.a. (duo raadslieden): Jennifer Brouwer, Mireille de Ridder 

 

 

1. Mededelingen 

Op woensdag 26 mei is er in de zgn dialoogtafel opnieuw overleg over de 

festivals op de polderheuvel. 

 

2. Besluitenlijst 9 mei. 

Vastgesteld 

 

3. Financiën 

Op 11 mei is er een gesprek geweest met Stadsdeel (de Jong) over afrekening 

2021  (Jennifer en Sjoerd). Er resten nog een paar kleine aanpassingen. 

 

Er is een 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. 

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. Wel 

bestaan er nog enkele vragen die de DR graag eerste beantwoord wil zien. 

 

4. Bouwplan Midvast op terrein Syriana 

Midvast zal op aanraden van de DR haar plannen met de locatie Akersluis 

(zorgcomplex) delen met de bewoners in de omgeving. 



 

5. Sloten 

Ten aanzien van de Pancratiuskerk:  

Het parochiebestuur onderzoekt momenteel de juridische en financiële 

mogelijkheden voor het gebruik van de kerk, mede gegeven de 

monumentenstatus. Hierover wordt allereerst in gesprek gegaan met de 

gemeente Amsterdam. Vervolgens worden de mogelijkheden besproken met 

het bisdom.  Daarna kan in overleg met DR worden gegaan. 

 

 

6. Oud Osdorp 

Bij monde van Pim Leuvering is aangekondigd dat in juni wordt begonnen met 

renovatie Osdorperweg. Onder meer nieuwe fundering en fietsstroken. 

Structurele veranderingen dienen eerst weer door Stadsdeelbestuur te gaan, 

waarna de buurt betrokken zal worden. 

 

7. Vrijwilligersdag 2022 

We streven naar een dag voor alle vrijwilligers in het gebied op 18 september. 

Saskia gaat plannetje uitwerken. 

 

8. Afscheid leden Stadsdeelbestuur 

Oud bestuurders Mauer en Bobeldijk nemen afscheid op 21 juni. We gaan er 

naar toe met presentje. 


