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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
bovenstaand emailadres.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Zonnepanelen in Beschermd Dorpsgezicht Sloten tóch toegestaan
Verkeer Sloterweg: Na de zomer overleg met nieuwe wethouder
Het állerlekkerste ijs van Amsterdam haal je... op Sloten
Bus 369 (Westtangent) mag weer stoppen bij De Oeverlanden
Op 15 augustus komt het Grachtenfestival naar Sloten
Wordt jouw verhaal straks een zandsculptuur in De Oeverlanden?

AGENDA
Donderdag 14 juli
• 19.30 uur: Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ vergadert in het Dorpshuis. Idee
voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Zaterdag 16 juli
• 11.00 – 12.30 uur: IVN-rondwandeling door Natuurpark Vrije Geer. Ineke
Deckers en Gert Snoei geven uitleg over natuur middenin de zomer. Maximaal
10 deelnemers. Start: zuidingang, bij informatiepaneel aan de weg Vrije Geer,
tussen Ditlaar en de Osdorperweg. Aanmelden is verplicht. Vrijwillige bijdrage.
• 20.00 – 22.00 uur: Live muziek door muzikanten van Tuinpark V.A.T.
Bar open: 19.00 – 00.00 uur. Gratis toegang. Gebouw de Schakel, Lies
Bakhuyzenlaan 17, Sloten.
Zondag 17 juli
• 13.00 – 17.00 uur: Kapucijners plukken bij biologische boerderij De
Boterbloem. Er is live muziek en je koopt wat je plukt voor 12 euro (voor
vrienden van De Boterbloem: 10 euro) per kilo. Meer informatie op:
www.ecoboterbloem.nl. Lutkemeerweg 262-B, Oud Osdorp. Bij écht slecht
weer gaat het niet door.
Donderdag 21 juli
• 14.00 – 15.30 uur: Het Danspaleis in het Dorpshuis Sloten. Ouderwets
gezellig muziekfeestje. Dansend of zittend luisteren naar eigen
verzoeknummers uit de oude doos. Bijpraten, kennismaken, wat drinken,
dansje wagen. Gratis toegang. Koffie en thee zijn gratis. Aanmelden niet
nodig. Vragen? Bel Eva van der Drift: 06 401 849 49.
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.
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. Om 16.00 uur de laatste
rondleiding.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Zonnepanelen zijn in Beschermd Dorpsgezicht Sloten tóch toegestaan
Anders dan de gemeente een half jaar geleden nog dacht, mogen
huiseigenaren in de monumentale Slotense dorpskern tóch
vergunningsvrij zonnepanelen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte, op hun panden aanbrengen.
Bij de plaatsing van zonnepanelen op ‘gewone’ panden gelden in het
Beschermd Dorpsgezicht Sloten echter wél bepaalde basisregels. Voor alle
monumenten in Amsterdam (ook in Sloten en Oud Osdorp) gelden strengere
eisen en is plaatsing bovendien altijd vergunningplichtig.
Duidelijke basisregels in het beschermde dorpsgezicht
In het kort komt het er voor niet-monumenten op neer dat er eisen worden
gesteld aan het type paneel dat geplaatst mag worden en dat panelen in
aaneengesloten vlakken en niet vlakbij dakranden, dakramen en dakkapellen

mogen liggen. Projectleider Duurzaam Erfgoed van de gemeente Annette ten
Doeschate raadt bewoners die panelen willen plaatsen aan om zich eerst goed
te verdiepen in de regels: “Dat voorkomt gedoe na plaatsing”. Met vragen kunt
u haar mailen.
Lees verder...

De Osdorperweg op Sloten. Foto: Erik Swierstra.

Verkeer Sloterweg: Na de zomer overleg met nieuwe wethouder
Op 5 juli organiseerde de gemeente een inloopavond over het
verkeersbesluit om op diverse Slotense wegen 30 km/uur in te
voeren. Iedereen kon ook vragen stellen over de voortgang van de
invoering van Variant 2A.
Er zijn nog twee onderwerpen waar het projectteam zich nu op richt.
Ontheffingenbeleid en venstertijden
Het opzetten van een beleid voor het verlenen van ontheffingen voor de vier
camera’s in Sloten en Nieuw Sloten. En: Het op basis van onderzoek adviseren
over de mogelijkheid om de camera’s op de Laan van Vlaanderen op bepaalde
‘venstertijden’ al dan niet uit te zetten. Tijdens de zomervakantie werkt de
projectgroep voorstellen voor beide zaken uit.

Daarna gaat de nieuwe wethouder Verkeer, Melanie van der Horst (D66), hier
een besluit over nemen. Stadsdeel Nieuw-West zorgt vervolgens voor de
uitvoering van het gemeentelijke beleid. “Alles is en blijft erop gericht om de
aangenomen Variant 2A in het eerste kwartaal van 2023 in te voeren”, vertelt
omgevingsmanager Bernard Kroeger.
Lees verder...

Tijdens de inloopavond – voor de allerlaatste keer in De Halve Maen op Sloten
– legde omgevingsmanager Kroeger aan belangstellenden ook uit welke 30
km-maatregelen op de Plesmanlaan en Langsom tussen de rotonde en de
Sloterbrug, de Vrije Geer en de Ditlaar worden getroffen.
De meeste bezoekers zijn van mening dat deze maatregelen alleen nut hebben
als er ook regelmatig wordt gehandhaafd.

Het állerlekkerste ijs van Amsterdam haal je... op Sloten
Op vrijdag 8 juli werd het officieel: De lekkerste Amsterdamse ijsjes
haal je bij de IJshoeve Sloten, aan de Sloterweg, vlakbij de Sloterbrug.
Het testteam van Mokum Magazine verkoos de Slotense ijssalon, die dit jaar
vijf jaar bestaat, boven 17 andere Amsterdamse ijswinkels.

Fluweelzacht, zalig, vriendelijk en vrolijk
Bij alle ijssalons in de hoofdstad bestelde het testteam een bolletje vanille- en
een bolletje aardbeienijs. Het lovende juryverslag over 'onze' IJshoeve: "Bij de
eerste hap roept iemand uit ons testteam "OMG!", gevolgd door een aantal
"mmm's". Het fluweelzachte vanille-ijs is zalig. Het aardbeienijs heeft ook al
zo'n perfecte structuur en is verrassend fruitig én romig tegelijk."
Ook het winkelpersoneel scoort goed en wordt omschreven als "vriendelijk en
vrolijk". De IJshoeve krijgt een tien en blijft Van Soest (Frederiksplein 1A) nipt
voor. Wilt u alle alle waarderingen van de 18 Amsterdamse ijssalons uit de
IJstest 2022 zien, klik dan hier.

IJsmaker en eigenaar van de IJshoeve Sloten Xander Struijk is heel blij met
deze eervolle eerste prijs. Mocht het zo zijn dat deze gouden plak ervoor zorgt
dat er nóg meer ijsliefhebbers met de auto naar Sloten komen en overlast
veroorzaken bij omwonenden, kom dat dan even bij hem melden. Hij doet nu
al zijn best om overlast van zijn klanten zo veel mogelijk te voorkomen en
blijft daar onvermoeibaar mee doorgaan.

Bus 369 (Westtangent) mag weer stoppen bij De Oeverlanden
Op 11 juli werd bekend dat de bus, die tussen Schiphol en station

Sloterdijk rijdt, tóch weer mag halteren bij de halte 'Anderlechtlaan'.
Het GVB laat weten dat de Westtangent deze halte al met ingang van 17 juli
2022 in gebruik gaat nemen.
Rechtstreeks vanuit Nieuw-West naar De Oeverlanden
De vervoerder geeft aan dat dit gebeurt op verzoek van de Reizigers-AdviesRaad. Maar ongetwijfeld hebben ook de petitie van Tanay Bilgin, die in korte
tijd door 539 mensen werd ondertekend, en de campagne van de vereniging
'De Oeverlanden Blijven!' hieraan bijgedragen.
Het was dan ook niet uit te leggen dat inwoners van Nieuw-West alleen nog
maar via Schiphol met het OV naar De Oeverlanden konden reizen. Bus 397
mocht hier namelijk al die tijd wél al halteren. Hiermee wordt het natuurgebied weer een stuk beter bereikbaar.
Nu maar hopen dat ook dat ontbrekende stukje fietspad nog wordt aangelegd.

Bus 369 moet deze halte nog een paar dagen voorbij rijden, maar met ingang
van aanstaande maandag 17 juli mogen ook passagiers van deze lijn hier net
als vroeger weer in- en uitstappen. Foto: Hans Bootsma.

AKERTJES
Op 15 augustus komt het Grachtenfestival naar Sloten
Omdat het Amsterdamse festival dit jaar 25 jaar bestaat, zijn er van
12 t/m 21 augustus muzikale optredens in de héle stad.

Toen dorpsraadlid Jennifer Brouwer hoorde dat iedere wijk in Amsterdam zich
hiervoor mocht aanmelden, klom zij in de pen.
Sprookjesachtig mooie vioolmuziek
De organisatie van het Grachtenfestival was enthousiast over haar mail, kwam
kijken en het Dorpsplein werd meteen als concert-locatie goedgekeurd.
Reserveer 15 augustus vanaf 15 uur alvast, zodat u dan kunt komen genieten
van het vioolspel van Grimm Duette. Het duo speelt de sterren van de hemel
en stond in de finale van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2022.
Grimm Duette brengt een verzameling muzikale verhalen en legendes uit de
hele wereld, geïnspireerd door volkscultuur, sprookjes of humoristische
anekdotes, begeleid door klassiekers uit hun eigen repertoire. Voor meer
informatie, klik hier. Mocht het die middag regenen, dan spelen de violistes in
de Sloterkerk. Gratis toegang.

Grimm Duette. Foto: Grachtenfestival.

Wordt jouw verhaal straks een zandsculptuur in De Oeverlanden?
Het ‘Amsterdam Sand Sculpture Festival’ is op zoek naar bijzondere
verhalen uit natuurgebied De Oeverlanden.
Verhalen uit het unieke natuurgebied aan de rand van de Nieuwe Meer dat ook

bekend staat als één van de laatste rafelranden van de stad.
Velen genieten van De Oeverlanden
De verwilderde Oeverlanden zijn een toevluchtsoord voor bewoners van
Nieuw-West, (water)recreanten, rustzoekers, passanten, natuurliefhebbers,
volkstuinders en cruisers. Het is een unieke plek waar verhalen ontstaan die
de werkelijkheid soms tarten en de fantasie van menigeen triggert.
Deel uw bijzondere verhaal
De organisatie van het festival is op zoek naar mooie, wonderlijke en
bijzondere ervaringen die u hebt meegemaakt in De Oeverlanden. De meest
bijzondere verhalen zullen door ’s werelds beste zandbeeldhouwers worden
omgezet in monumentale zandsculpturen. De zandsculpturen worden
vervolgens getoond op het festival dat in De Oeverlanden zal plaatsvinden van
24 september tot en met 23 oktober 2022. Mail uw verhaal vóór 1 augustus.

Een van de prachtige strandjes in De Oeverlanden. Foto: Marijke Turksma.

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

Op 21 juli is iedereen vanaf 14 uur weer welkom om gezellig van muziek uit de
oude doos te genieten, wat te praten en - als u wilt - te dansen in (de tuin
van) het Dorpshuis. Het gras is gemaaid! Meer informatie: zie hierboven in de
agenda. Foto: Eva van der Drift.

Tijdens de gezellige zomerborrel voor de vrijwilligers van de Molen van Sloten
op vrijdag 8 juli zette het bestuur drie vrijwilligers in het zonnetje. In 2022 zijn
zij alle drie tien jaar actief als molenvrijwilliger. Van links naar rechts: molenbestuurder Jolanda Edema, jubilaris Ria Stricker (gastvrouw en coördinator

van de balie), molenvoorzitter Frans Urban en jubilaris Anneke ten Have
(gastvrouw). Jubilaris en rondleider Alexander Grassi ontbreekt op de foto.

Wie de drie, inmiddels jongvolwassen, ooievaars, die dit jaar op Natuurpark
Vrije Geer zijn geboren, nog met een keer z'n drietjes tegelijk wil zien, moet
snel zijn. Het drietal doet nu al een paar weken vleugeloefeningen. Om
beurten, want anders is er niet voldoende ruimte op het nest. Foto: Els Albers.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
Aanmelden
Afmelden

