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AGENDA

Donderdag 2 juni
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• 19.30 uur: Werkgroep Dorpshuis Sloten vergadert in het Dorpshuis. Idee

voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

• 20.00 uur: Verrassende bijeenkomst 'Lutkemeerpolder, een voedselpark?' in

Pakhuis de Zwijger over het gapende gat tussen groene dromen en daden. Piet

Heinkade 179, Amsterdam. Gratis toegang. Informatie en aanmelden.

Vrijdag 3 juni

• 20.00 uur: Biljarten, sjoelen, rummikuppen etc. in gebouw de Schakel.

Gratis toegang. Tuinpark V.A.T., Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Zaterdag 4 juni

• 09.30 uur: Zwerfafval prikken bij De Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan.

Zondag 5 juni

• 11.00 – 12.30 uur: Bomenexcursie o.l.v. Rinus Hofs en Wouter van der Wulp

door Tuinpark Ons Buiten langs bijzondere bomen. Deelname voor kinderen

gratis, volwassenen: € 2,50. Verzamelen op plantsoen voor de kantine van

Ons Buiten, Riekerweg 15. Aanmelden niet nodig. Vragen? Stuur een mail.

• 11.30 uur: Eucharistieviering ter ere van Pinksteren in de Sint-

Pancratiuskerk. Pater Simon gaat voor. Het Latijns koor 'Vox Laudans' verleent

zijn medewerking. Sloterweg 1186, Sloten.

• 13.00 uur: Zondagmiddagactiviteit van Behoud Lutkemeer. Deze week

vlindercursus: leuke weetjes en wat je kunt doen om eigen tuin/balkon

vlindervriendelijker te maken. Gratis deelname. Vrijwillige donatie wordt

gewaardeerd. Graag aanmelden. Ecologische boerderij De Boterbloem,

Lutkemeerweg 262 in Oud Osdorp.

Dinsdag 7 juni

• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebieds-

makelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.

Dorpsplein 1. Kom kennismaken, stel uw vragen en deel uw zorgen.

Iedere dinsdag
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• 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.

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.

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

Verkeersbesluit 30 km/uur op Osdorperweg roept vooral vragen op

Normaal gesproken zou er feest gevierd worden dat de gemeente de

Osdorperweg in Oud Osdorp nu eíndelijk veiliger gaat maken.

Het verkeersbesluit van 18 mei 2022 op het Hoofdnet Fiets líjkt goed nieuws.
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Samenhang tussen verkeersmaatregelen ontbreekt

Maar, wie na die eerste vreugdekreet doordenkt, ziet vooral vragen opdoemen

en snapt de visie de gemeente over het verkeersbeleid rond de Osdorperweg

niet. Enkele vragen: Hoe zit het de handhaving? Alleen 30 km-borden plaatsen

is immers zinloos. Waarom wordt de halve weg komende zomer dan nog

verbreed en verstevigd? Dat bevordert het racen van (zwaar) verkeer hier dan

toch juist? Op de Osdorperweg geldt toch al sinds 1963 een vrachtwagen-

verbod met ontheffingen? Hoe worden fietsers op hun Hoofdnet beschermd?

Kritische adviezen van stadsdeelcommissie

Ook de stadsdeelcommissie van Nieuw-West is het spoor bijster en gaf het

DB op 31 mei twee ongevraagde adviezen. De meerderheid van de commissie

vindt – net als de Klankbordgroep Oud Osdorp – dat de regie zoek is en dat

het dossier ‘Verkeer Osdorperweg’ zo snel mogelijk moet worden

overgedragen aan de gemeente. Wat portefeuillehouder Emre Ünver, die

tijdelijk over het verkeer gaat, heeft geantwoord, leest u volgende week.

Ook de meerderheid van de stadsdeelcommissie vindt dat het groot onderhoud
op de Osdorperweg zich moet beperken tot de reparatie van het gevaarlijke
asfalt op de héle Osdorperweg en het Onderweggetje. Foto: Hans de Waal.
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Zomaar een mysterieuze nieuwe weg in Oud Osdorp

Zonder inspraak ligt er uit het niets een fundering voor een nieuwe

weg in de Lutkemeerpolder.

Net als de invoering van 30 km/uur roept dit vooral veel vragen op.

Kan dat zomaar?

Waarom op deze locatie? Is dit op basis van een politiek besluit van het DB

van stadsdeel Nieuw-West? Waarom is dat dan bij niemand en nergens

bekend? Wat is de ambtelijke opdracht?

Nog meer vrachtverkeer over de Osdorperweg?

In de smalle Lutkemeerweg zit een knip. Doorgaand (vracht)verkeer hoort hier

immers niet thuis. Waar moet het (vracht)verkeer vanaf deze nieuwe weg dan

naartoe? Vermoedelijk zou dat over de Lutkemeerweg en de Osdorperweg

(Hoofdnet Fiets) moeten gaan rijden. Maar daar is nét toch een verkeersbesluit

voor genomen om 30 km/uur in te voeren?

Samenhang met distributiecentrum?

Er loopt een vergunningsaanvraag van een projectontwikkelaar die in de

Lutkemeerpolder een distributiecentrum wil bouwen. De gemeente mag hier

geen medewerking aan verlenen zolang er nog geen gebruiker van het

vastgoed bekend is. De gemeenteraad legde immers in een motie vast dat er

geen bouwvergunningen verleend mogen worden voor leegstand en grond-

speculatie. Maar waar gaat deze mysterieuze nieuwe weg dan wél naartoe?

Lees verder…
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Deze nieuwe weg, in rood aangegeven omdat hij nog niet op Google Maps
staat, wordt zomaar aangelegd zonder inspraak. Voor zover bekend is hier ook

geen politiek besluit over genomen.

Sint-Pancratiuskerk blijft bij voorkeur open voor het geloof

Wat te doen met de Sint-Pancratiuskerk op Sloten nu het bisdom heeft

besloten dat er in de rijksmonumentale kerk met ingang van 2024

geen katholieke vieringen meer gehouden mogen worden?

“Dit levert veel hoofdbrekens en gepuzzel op voor het parochiebestuur”, laat

kerkbestuurder René Osenga weten.

Eucharistieviering op 5 juni

“Zo lang het de komende anderhalf jaar nog mag, doen we ons best om

eucharistievieringen op Sloten te  blijven organiseren. Komende

Pinksterzondag is het gelukt om pater Simon, het Latijns koor ‘Vox Laudans’

en vrijwilligers te regelen.”

Verhuur van de kerk

René Osenga: “Het kerkbestuur is op het ogenblik in overleg met een Syrische

christelijke geloofsgemeenschap of zij de kerk willen en kunnen huren. Dat is

best een ingewikkeld vraagstuk over geld en allerlei praktische zaken. Het zou

bijvoorbeeld fijn zijn als we voor begrafenissen op ons kerkhof nog terecht te

kunnen in de kerk. Onze prachtige begraafplaats blijft uiteraard in gebruik.”



Lees verder…

Iedereen die een eucharistieviering met Latijns koor in de Slotense Sint
Pancratiuskerk wil meemaken is op zondag 5 juni van harte welkom.

Entree De Oeverlanden nog altijd onveilig; vooral voor voetgangers

Aan de ene kant zegt de gemeente dat natuurgebied ‘De Oeverlanden’

door meer mensen bezocht moet worden.

Maar aan de andere kant maakt de gemeente het juist steeds moeilijker om

hier te komen.

Belofte maakt schuld

“Tijdens hun werkbezoek vorig jaar augustus beloofden wethouder De Vries en

portefeuillehouder Bobeldijk van Nieuw-West dat de entree van De

Oeverlanden nu echt veiliger en gebruiksvriendelijker zou worden. Maar, het is

nog altijd niet in orde”, zo meldt bestuurslid van ‘De Oeverlanden blijven!’ Nico

Jansen. “Ook van de beloofde verkeersstudie kwam nog niets terecht. Wij

houden vol. Nu bekend is dat Melanie van der Horst (D66) de nieuwe

verkeerswethouder wordt, staan wij meteen weer in de startblokken.”
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Lees verder…

Het nieuwe fietspad ziet er goed uit en vormt daarmee voor fietsers een
veilige manier om De Oeverlanden te betreden. Maar, voetgangers hebben

pech gehad: Hun loopstrook is niet verlengd en houdt zomaar op. Op dit toch
al onoverzichtelijke punt zullen voetgangers dus op het fietspad gaan lopen. Je
kunt dan wachten op aanrijdingen met (elektrische) fietsen. Foto: Nico Jansen.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 9

Deze week heeft Niko Koers weer een pittige wandeling voor u in

petto: helemaal naar Amstelveen.

Deze wandeling van 25 kilometer begint uiteraard op de Noorderakerweg. Via

'achterpaden' in Nieuw Sloten (leuk om te weten) en Park Haagseweg loopt u

via de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos naar de drie Amstelveense

Heemparken. Via het Bos, de Ringvaart en een welverdiend ijsje en/of frietje

(lekkerste ijs en patat van Amsterdam!) op Sloten keert u terug naar huis.
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Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

AKERTJES

Veerpont Nieuwe Meer vaart nog wel op zon- en feestdagen

De berichtgeving vorige week in het Parool en in de Westerpost dat de

Helena van rederij Oeverloos niet meer vaart, is niet correct.

De pont tussen de noordkant van de Nieuwe Meer bij Paviljoen Aquarius in De

Oeverlanden en de zuidzijde, bij het Wilgenlaantje bij boerderij Meerzicht vaart

wél. Zo lang het kan en zolang er schippers voor dit werk te vinden zijn, blijft

de pont varen. Niet meer op de zaterdagen, maar wel op zon- en feestdagen.



Foto: Cees Fisser.

Bij 'Vintage Outlet Sloten' koopjes voor 5 euro

Kom gezellig speuren naar voordelige koopjes op de Slimmeweg 7C.

"Voortaan is deze nieuwe Slotense winkel geopend op donderdag en vrijdag

van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Tweede

Pinksterdag ook geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Goedkope koopjes kinderkleding tot héle grote maten

Voor stadspashouders, degenen die terecht kunnen bij de Voedselbank en

(Oekraïense) vluchtelingen gelden nóg voordeliger prijsjes, maar ook vijf euro

per kledingstuk is meer dan goed betaalbaar. Voor schoenen en jassen vragen

we wat meer", zo vertelt vrijwilligster Belinda Kreugel enthousiast. "En ook als

iemand behoefte heeft aan een gezellig praatje is-ie welkom hoor. Je hóeft

niets te kopen als je hier binnen komt. Kom lekker struinen door de zeer

diverse collectie in álle maten: van kindermaten tot en met XXXL. En voor ik

het vergeet: We nemen geen babykleding meer aan."
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Vrijwilligster Belinda Kreugel bij de rekken vol onverwachte koopjes.

Subsidie voor het opvangen van regenwater

Het is extreem droog. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stimuleert

bewoners zelf aan de slag te gaan om maatregelen te treffen.

Wie een regenton aanschaft, een groendak aanlegt, tegels in de tuin (met

planten in losse potten) vervangt door groen, regenwater vasthoudt in de

ondergrond van de tuin of op een andere manier investeert om kostbaar

regenwater langer vast te houden, krijgt subsidie.

Bijvoorbeeld € 30 voor een regenton. Per huisadres ontvangt u maximaal de

helft van de gemaakte kosten met een maximum van  € 1.100 per huisadres.

Meer weten? Klik hier.
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Eigenlijk heel eenvoudig: Zaag de regenpijp af en leid het water niet langer via
het hemelwaterriool rechtstreeks naar de sloot, maar naar een drainagebuis in
de tuin. Struiken, bloemen en bomen kunnen dat extra vocht goed gebruiken.

Bovendien verbetert de bodemkwaliteit in de tuin.

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

mailto:dorpsloten@gmail.com


Op Natuurpark Vrije Geer ligt de huiszwaluwentil / het vleermuishotel al klaar
om overeind getakeld te worden. Parkbeheerders Ruud Lutterlof, Marina den

Ouden en de vrijwilligers hebben in hun vrije tijd alle voorbereidingen hiervoor
getroffen. Samen hebben zij op zaterdag 28 mei geholpen met de emballage
en het klaarleggen. Als de til er staat, volgt uitleg waarom zijn komst goed is

voor de natuur én voor de mensen. Foto: Hans Moolhuizen.



Bij mooi weer: Heerlijk buitenspelen op en in de sloten van Oud Osdorp, zoals
hier in de Osdorper Binnenpolder-Zuid. Foto: Trees Kaizer.

Aangezien het buurtinitiatief 'het planten van bomen in de Speeltuin
Sloten' veel stemmen oogstte onder de bewoners, stelde de gemeente geld



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

beschikbaar voor drie nieuwe bomen. Deze werden in april geplant. Als hun
bladerdek straks groot is, bieden ze op de zonovergoten speeltuin zeer
welkome schaduw. Deze jonge boompjes waren erg blij dat het in de

afgelopen weken eindelijk weer wat geregend heeft, maar ze blijven dorstig en
krijgen daarom regelmatig extra water. 
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