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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Invoering Variant 2A in Sloten en Nieuw Sloten vergt meer tijd
Partijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in
Groots eeuwfeest in Tuinpark Ons Buiten
Wandelen vanaf de Noorderakerweg deel 10
Kom ook naar het Danspaleis in het Dorpshuis Sloten
Breng uw groenafval naar de hoek Vrije Geer / Osdorperweg
Reserveer een kraam voor het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop'
De jongste Slotenaar heet Manuel Varenhorst

AGENDA
Woensdag 8 juni

• 17.30 – 19.00 uur: Inspiratie opdoen voor een goed idee voor de buurt.
Plannen om in aanmerking te komen voor het Buurtbudget kunnen tot en met
7 juli worden ingediend. Speeltuin Sloten, Sloterweg 1252 A, Sloten.
Vrijdag 10 juni
• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17.00 uur: live muziek piano
en viool. Met medewerking van gevluchte beroepsvioliste uit Lviv, Oekraïne.
Zondag 12 juni
• 11.00 – 16.00 uur: Kunstmarkt, optreden Karin Bloemen en groot feest
bij Tuinpark Ons Buiten i.v.m. hun 100-jarig bestaan. Meer info: hieronder.
• 13.00 – 14.30 uur: Insectenexcursie in De Oeverlanden o.l.v. Ruud Jansen.
Vang een glimp op van het verscholen leven van kruipende en vliegende
insecten. Vooral kevers en wantsen staan in de schijnwerper. Deelname voor
kinderen gratis, volwassenen: € 2,50. Verzamelen bij het depot. Aanmelden
niet nodig. Vragen? Stuur een mail.
• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Optreden van pianist Feico Deutekom
met o.a. de betoverende (hypnotiserende?) muziek van Philip Glass. Toegang:
€ 10,- (Vrienden: € 9,-).
Donderdag 16 juni
• 14.00 – 15.30 uur: Het Danspaleis in het Dorpshuis Sloten. Gratis gezellig
muziekfeestje. Aanmelden niet nodig. Zie hieronder bij 'Akertjes'.
Iedere dinsdag
• 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 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.
Eerste zaterdag van de maand
• 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. Meer informatie.
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

Invoering Variant 2A in Sloten en Nieuw Sloten vergt meer tijd
Alles is er nu op gericht om de verkeersmaatregelen op de Sloterweg
en de Laan van Vlaanderen in het eerste kwartaal 2023 in te voeren.
Komend najaar gaat de gemeente de Plesmanlaan en Langsom tussen de
rotonde en de Sloterbrug, de hele Vrije Geer rond Natuurpark Vrije Geer en de
Ditlaar wel al als 30 km-gebied inrichten.
Parkeerplaats bij Eigen Hof niet bereikbaar vanaf rotonde

De ambtelijke projectgroep heeft de afgelopen maanden veel uitgezocht en
voorbereid. De plannen zijn bijna onveranderd. Het grootste verschil is dat de
camera op de Sloterweg West helaas meer richting de rotonde geplaatst zal
moeten worden. Dat heeft een technische reden. Bezoekers zullen de
parkeerplaats naast Tuinpark Eigen Hof daardoor níet meer rechtstreeks vanaf
de A4 over de Sloterweg kunnen bereiken.
Ontheffingen en metingen
Uit de planning wordt inmiddels wel duidelijk wanneer waarover meer
duidelijkheid komt. Voor de zomervakantie moet bijvoorbeeld duidelijk worden
voor welk ontheffingensysteem het College van Burgemeester en Wethouders
gaat kiezen. Overeind staat dat ontheffingen gratis zijn voor bewoners.
Lees verder…

Als Variant 2A is ingevoerd, zullen bezoekers helaas níet meer vanaf de
rotonde (A4) rechtstreeks op de parkeerplaats bij tuinpark Eigen Hof kunnen
komen. De groene driehoek geeft aan dat - als de camera - voorbij de
parkeerplaats wordt geplaatst, dat hij dan door de bocht naar de
Ditlaar slechts beperkt zicht heeft op de nummerplaten van passerende
voertuigen. Bovendien zouden gebruikers van de parkeerplaats dan ten
onrechte bekeuringen krijgen. De camera komt daarom meer in oostelijke
richting met een scanvlak (geel) dat tot halverwege de parkeerplaats loopt.

Partijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in
De kans is heel groot dat het gevreesde groot onderhoud van de
Osdorperweg in Oud Osdorp – dat de weg nog onveiliger zal maken –
ongewijzigd doorgaat.
Dat betekent dat de smalle weg – die deel uitmaakt van het Hoofdnet Fiets –

geschikt gemaakt wordt voor vrachtvervoer.
Optimisme slaat om in wanhoop
Voor de vergadering van de stadsdeelcommissie was Hans de Waal, die
namens de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) aanwezig was om in te
spreken, nog optimistisch gestemd. Maar, dat vervloog snel. De vier partijen
(D66, GroenLinks, PvdA en VVD) die kritische ongevraagde adviezen hadden
ingediend, trokken deze later op de avond helaas weer in.
Poppenkast begint weer van voor af aan
De uitvoering van de motie van GroenLinks voor het invoeren van een
elektronische knip is in de ijskast gezet. Het stadsdeel blijft – na decennia
niets doen – vooralsnog de regie houden over de Osdorperweg. Het wachten is
op een nieuwe bewonersbrief en op een ingewerkte nieuwe portefeuillehouder.
Oftewel, zoals Oud Osdorper Hans de Waal het verwoordt: “De
poppenkastvoorstelling 'Osdorperweg' begint weer van vooraf aan”.
Lees verder…

De verbodsborden voor zwaar verkeer, die de gemeente wil gaan verwijderen.
Voortaan is doorgaand vrachtverkeer blijkbaar weer van harte welkom op de
smalle Osdorperweg, die onderdeel is van het Hoofdnet Fiets.
Foto: Hans de Waal.

Groots eeuwfeest in Tuinpark Ons Buiten
Het tuinpark bij De Nieuwe Meer pakt op zondag 12 juni van 11 tot 16
uur flink uit om te vieren dat het honderd jaar bestaat.
Op een gewone dag is het al heerlijk om door Ons Buiten (aan de Riekerweg
15 bij Natuurgebied De Oeverlanden) te dwalen langs de 445 siertuinen.
Divers feestprogramma
Maar op 12 juni valt er daarnaast nog veel meer te beleven. Het programma in
een notedop: kunstmarkt (45 kramen), (natuur)rondleidingen,
kindervrijmarkt, expositie met 100 fotoportretten van tuinders, natuurtuin,
treintje over terrein, bomendocumentaire, plantenverkoop, gezellig terras en…
een optreden van Karin Bloemen. Kom bij voorkeur op de fiets. Er is ook een
grote parkeerplaats. Gratis toegang en gratis deelname aan de activiteiten.
In 1927 verhuisde het park van het Slatuinenpad naar de Riekerweg.
Lees verder…

De 'nieuwe' locatie van Ons Buiten sinds 1927: De Riekerpolder gezien in
noordwestelijke richting, gefotografeerd op 28 september 1937. Onderaan: de
Nieuwe Meer. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 10
Deze week alweer de laatste bijdrage van Niko Koers, een bonuswandeling die te lang is om helemaal te voet af te leggen.
U zult eerst met de fiets of tram naar het Flevopark 14 km moeten reizen. De
wandeling van 16 km leidt u vervolgens langs de oude Joodse begraafplaats in
Oost, door het Oostelijk Havengebied en over de hoge Adriaan Geuzebrug. U
steekt het IJ over met de Java-pont en wandelt door drie parken in Noord
(onderweg met handpontje). Vanaf een onbekend en onbebouwd stuk grond
geniet u van een geweldig uitzicht op de stad. Over de Oranjesluizen en langs
Outerdorp terug naar het Flevopark.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

AKERTJES
Kom ook naar het Danspaleis in het Dorpshuis Sloten
In de zomermaanden wordt er drie keer een gezellig muziekfeestje
door het Danspaleis op Sloten georganiseerd.

Op de donderdagen 16 juni, 21 juli en 18 augustus is iedereen van 14.00 tot
15.30 uur van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden, aanmelden is
niet nodig en de koffie en thee zijn gratis.
Gezelligheid voorop
Een ouderwets gezellig muziekfeestje. Dansend of zittend naar eigen
verzoeknummers uit de oude doos luisteren. Bijpraten, kennismaken, wat
drinken, dansje wagen. Vragen? Bel Eva van der Drift: 06 401 849 49.

Breng uw groenafval naar de hoek Vrije Geer / Osdorperweg
Na jaren van onduidelijkheid 'wat te doen met het groenafval' heeft de
gemeente hiervoor nu een prima oplossing gevonden.
Slotenaren die teveel snoei-afval hebben om te recyclen in eigen tuin, kunnen
het voortaan kwijt in een grote kooi op de hoek Vrije Geer / Ditlaar. Ook
prettig: de gedragsregels hiervoor staan duidelijk op de kooi vermeld. In het
kort komt het erop neer dat alléén het groenafval zélf hierin gestort mag
worden. Bundelen is niet langer nodig, zelfs niet gewenst. Te grote takken
graag in stukjes aanbieden. Stort geen ander hout, geen plastic en geen

plantenpotten. Is de kooi vol, meld dit dan aan de gemeente.
Dit nieuwe beleid is een grote verbetering. Het zou nóg mooier zijn als deze
kooi rechts naast de afvalcontainers aan de overkant zou kunnen staan. Dan
wordt de entree van het Beschermde Dorpsgezicht niet langer ontsierd. Maar
ja, grote kans dat onverlaten dan allerlei afval in de kooi gaan gooien...

Reserveer alvast een kraam voor het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop'
Op zondag 28 augustus wordt er eindelijk weer een gezellige braderie
georganiseerd in de dorpskern van Sloten.
De markt met een zeer gevarieerd aanbod komt weer op de Sloterweg tussen
de Molen van Sloten en het Dorpsplein. Meer weten? Kraam reserveren? Stuur
een mail naar marktmeester Rebecca Kanne.

LIEF EN LEED
De jongste Slotenaar heet Manuel Varenhorst
Op dinsdag 3 mei kreeg Elias (2) een broertje.
Voor het huis landde meteen een grote houten ooievaar met het goede nieuws
dat Manuel om 13.40 uur was geboren. Bij zijn geboorte woog Manuel 3.972
gram en was hij 53 cm lang. Rebecca en Jorn Varenhorst-Rothe zijn
dolgelukkig met hun tweede zoontje, die nu - voor zover bekend - de
allerjongste Slotenaar is. Het gezin woont alweer ruim vier jaar met veel
plezier aan de Osdorperweg 37 op Sloten.

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 ooievaartjes op de noordpaal van Natuurpark Vrije Geer groeien snel. Papa
en mama vliegen onvermoeibaar heen en weer om hun kroost te voeren. De
jonkies zijn duidelijk keurig opgevoed en poepen netjes over de rand, zodat
hun nest schoon blijft. Mama, of papa?, kijkt tevreden toe. Foto: Els Albers.

Doordat het eindelijk geregend had, maakte het gras op Natuurpark Vrije Geer
een groeispurt door. Nadat de beheerders hadden gemaaid, konden de
vrijwilligers op 28 mei het gras bijeen harken en afvoeren. Zo krijgen
bloeiende planten een kans om hun kop boven het maaiveld uit te steken.

Platform 'Behoud Lutkemeer' roept iedereen op om 'Voedselpark
Amsterdam' zichtbaarder te maken in de stad: "Schrijf met krijt op de stoep
'# VOEDSELPARK AMSTERDAM' met pijlen in de goede richting".
Foto: Behoud Lutkemeer.

