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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Reusachtig nieuw elektriciteitsstation naast De Oeverlanden?

Grondige restauratie Slotense brandspuit afgerond

Procedure 'Verkeersbesluit 30 km/uur op en rond Sloten' gestart

Tijdcapsule Sloten is straks bomvol

Zondag 28 augustus: braderie en rommelmarkt op Sloten

Avond over (zwerf)afval in Sloten, Nieuw-Sloten en De Aker

AGENDA

Donderdag 25 augustus

• 19.30 uur: Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ vergadert in het Dorpshuis. Idee

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

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUwNDUmZD1hNmU3bTZm.DWzrFYIQJ7PGRDKhqWloBPdvMMPQJh1tpAfoeYW3fQI
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Zaterdag 27 augustus

• 21.30 – 23.30 uur: In De Oeverlanden nachtvlinders lokken en bekijken met

Trees Kaizer en Ruud Jansen. Insecten die ’s nachts actief zijn worden met een

verlicht laken gelokt. Let op: Deze methode trekt ook muggen aan... Draag

dus geschikte kleding. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50.

Verzamelen bij het depot. Aanmelden niet nodig. Vragen? Meer info.

Zondag 28 augustus

• 9.00 – 16.00 uur: Dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop' met braderie en

rommelmarkt op de Sloterweg tussen de Molen van Sloten en het Dorpsplein.

Meer informatie.

• 11.00 uur: Feestelijke onthulling van de gerestaureerde brandspuit van

Sloten en het beeld ‘De Wiedster’ bij  Tuinpark V.A.T.  door portefeuillehouder

'Monumenten' Sandra Doevemans. Lies Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

• 13.00 – 17.00 uur: Aardappelrooidag bij biologische Boerderij De

Boterbloem aan de Lutkemeerweg 262 in Oud Osdorp. Per gerooide kilo

Carolus aardappelen betaalt u € 1,-. Met livemuziek en lekkere aardappel-

hapjes. Biowinkel is open. Gratis toegang. Aanmelden niet nodig.

Donderdag 1 september

• 19.00 – 21.00 uur: Bijeenkomst over (zwerf)afval in Dorpshuis

Sloten, Nieuwe Akerweg 14, Sloten. Organisatie: VuilnisOproer Nieuw-

West. Zie hieronder bij 'Akertjes'.

Iedere donderdag

• 10.00 – 11.30 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.
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Ieder weekend, 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 gebieds-

makelaar 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

Reusachtig nieuw elektriciteitsstation naast De Oeverlanden?

“Uiteraard is de energietransitie van groot belang”, zo zegt de

Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. Maar het is toch logisch dat die

dan niet ten koste mag gaan van de natuur?”

De vereniging meldt in haar zienswijze ook dat de beschikbare ruimte tussen

de Oude Haagseweg en de A4 veel te klein is voor het enorme bouwplan van

Liander en Tennet.

Ongewenste invloed op recreatie en natuur

De vereniging wil niet blokkeren dat Liander en Tennet op die locatie ‘iets’

nieuws gaan ontwikkelen om zo de energietransitie ook in Amsterdam mogelijk

te maken: “Maar dan moeten ze wél rekening houden met de omgeving. Het

voorliggende bouwplan doet dat niet.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxMzcmZD1vMnoydTRi.Krx8ym0sVHoqJJ-J3BQvebnNvtErc8qh2hcH8SojnD4
mailto:beme@dds.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxNDcmZD1wNnY2bjFp.RLPFRXdYhPsSE6g8l0x8AVG_Ok7H7Bj7RkOGkwexMK4
mailto:N.Weeling@amsterdam.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxNTMmZD1mM2o0ZzZy.tlg7RslKAWNKWncngWOtzVuDH9PqM2k5x6TescosQXE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxNTcmZD1jMGcybzdj.18HSQrJETUaJbm84f7_-CYO8CePjz-yOkR-k5Vht7bg
mailto:roerdomp@kpnmail.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxNjQmZD1wMGowbTFp.Q0hQ5ClKRAcsyb4tkZq-jNnVWLxIsOJFoJxj9WB6btA
mailto:sjoerd-jaasma@hotmail.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxNzImZD11M3Q1YzVo.amY3bxnREdUEoKsee3JVh9afnTzNEFzeMJR-xjwWXLw


De toegankelijkheid van het natuur- en recreatiegebied mag niet in het

gedrang komen. En het moet natuurlijk ook aangenaam blijven om hier te

verpozen.” Dat de natuurwaarden van ‘De Oeverlanden’ beschermd moeten

worden staat voor de vereniging buiten kijf.

Lees verder…

De voorgestelde twee Tennet GIS-hallen, nu nog zonder gevelontwerp, zouden
een hoogte van 15 meter moeten krijgen, terwijl het Luchthavenindelingbesluit

Schiphol (LIB) hier slechts een maximale hoogte van 7 meter toestaat. 
Die maximale hoogte geldt wonderlijk genoeg wél voor de omliggende bomen

en struiken… Afbeelding: Ontwikkelorganisatie Qirion.

Grondige restauratie Slotense brandspuit afgerond

De tuinders van de V.A.T. heten de Slotense brandspuit uit 1880 van

harte welkom.

Het parkbestuur reageerde meteen enthousiast op het verzoek van de

werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp om nieuwe huisvesting te vinden voor

de oude spuit. Het grote blusapparaat mag op een prominente plek vlakbij de

parkentree staan.

Zorgvuldige en verantwoorde restauratie

Daarnaast hebben de V.A.T.-ers hem niet alleen zelf helemaal opgeknapt, maar

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxNzcmZD1nMHg0aDdu.6gE33O-VYakk_lnSL1EFkKjIrGvnjjThsDZbT3OV3D4


bouwden ze ook een ruim onderdak voor de spuit. Dat gebeurde allemaal in

het afgelopen jaar. Het bleek een pittige klus om de spuit verantwoord te

restaureren. De trekbomen waren verrot en een van de wielen bleek ook door

en door rot, zodat deze onderdelen helemaal moesten worden vernieuwd.

Kom ook naar de feestelijke onthulling

Uiteindelijk was het best nog een race tegen de klok of het zou lukken om alle

werkzaamheden op tijd gereed te hebben. Maar het is – onder tropische

omstandigheden en met vereende krachten – tóch gelukt: Portefeuillehouder

‘Monumenten’ Sandra Doevemans kan de historische spuit op zondag 28

augustus om 11 uur feestelijk komen onthullen. Komt u ook?

Lees verder…

De onderste helft van een van de wielen was helemaal verrot en moest
vernieuwd worden. Het beukenhout moest eerst worden geweekt en werd

daarna met lijmtangen in de vorm gebogen. Stukje bij beetje werd het wiel zo
weer rond.

Procedure 'Verkeersbesluit 30 km/uur op en rond Sloten' gestart

Geheel volgens de wens van de gemeenteraad en de ambtelijke

planning heeft de gemeente op 19 augustus de volgende stap gezet

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxODMmZD1oMGw0azFo.jQg81Y7w575DYE9T3vHBpuHNqQPm7sqpy-f_SudtjXw


om de verkeersveiligheid (van fietsers) te vergroten en het aantal

motorvoertuigen op Sloten omlaag te brengen.

Deze maatregelen hangen samen met het op 4 januari 2021 genomen

verkeersbesluit om het aantal voertuigen op de Sloterweg West terug ter

brengen naar maximaal 6.000 per etmaal.

Het gebied waar 30 km/uur gaat gelden

Als onderdeel van het project om de Sloterweg-West verkeersveilig te maken

stemde de Gemeenteraad op 26 januari 2022 ermee in om ook 30 km/uur

als maximumsnelheid in te stellen op de volgende (delen van) wegen:

a. Langsom en Plesmanlaan (tussen de rotonde en de Sloterbrug);

b. Vrije Geer (rond het Natuurpark tot aan de Langsom);

c. Ditlaar.

Als alle bijbehorende procedures zijn doorlopen, kan dit verkeersbesluit

in oktober of november 2022 van kracht worden.

Fysieke maatregelen

Om af te dwingen dat automobilisten op dit traject ook daadwerkelijk

langzamer gaan rijden, bedacht een gemeente een pakket aan maatregelen:

* Het 30 km/uur-gebied markeren;

* Het aanbrengen van 2 busvriendelijke drempels op de route van buslijn 195;

* Het aanbrengen van 11 asfaltdrempels daar waar bus 195 niet rijdt.

Wie alle details van het verkeersbesluit wil kennen, klikt hier

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxODkmZD1mOWw1cTVs.MfLX27FH9OeWQ28z__KQmgy8KixBzqLHGnVtJd-RGSc


Deze afbeelding uit het verkeersbesluit van 19 augustus 2022 toont de te
nemen 30 km-maatregelen op de Langsom, rond het Natuurpark Vrije Geer en

op een deel van de Plesmanlaan.

Tijdcapsule Sloten is bomvol

Vele inwoners uit Sloten en daarbuiten hebben van alles ingeleverd

voor de tijdcapsule, die lange tijd verscholen zal blijven achter het

gerestaureerde rechter GEB-deurtje naast het Politiebureautje aan de

Sloterweg.

De oproep in deze Nieuwsbrief sloeg dus goed aan. Er zaten heel persoonlijke

verhalen bij, maar ook stukjes over de geschiedenis van en aardige publicaties

over het dorp. Initiatiefnemer Guido Frankfurther was blij verrast met oogst:

“Het is grappig om te zien wat iedereen anno 2022 heeft ingeleverd. Hoe

inzenders hebben zitten nadenken over wat zíj willen delen met Slotenaren en

anderen die waarschijnlijk nog niet eens geboren zijn.”

Lees verder…

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDIzNzg1NzMyMTg2ODM5MzYwJmM9cjR4MyZiPTEwMDgzNjUxOTYmZD1vM2s3YjBm.WWiZM86m4MO4dbM3WbHu9OpWv_JfYUcO2KghM_Ns3Bk


Ook dit boekje, dat de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp in 2002 uitgaf,
zit in de tijdcapsule. U hoeft geen (halve) eeuw te wachten om het te kunnen
lezen. Het is gewoon te koop bij het kleinste Politiebureautje van Nederland.

AKERTJES

Zondag 28 augustus van 9 tot 16 uur: Gezellige markt op Sloten

Na de twee kale coronajaren kan het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop'

gelukkig weer worden gevierd.

De markt (een combinatie van een braderie en een rommelmarkt) heeft een

zeer gevarieerd aanbod en wordt gehouden op de Sloterweg tussen de Molen

van Sloten en het Dorpsplein. Voor meer informatie kunt u mailen naar

marktmeester Rebecca Kanne. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te

ontmoeten, zo vlak voor de scholen beginnen.

Hang uw Slotenvlag uit

Het dorp oogt extra feestelijk als veel Slotenaren de bontgekleurde Slotenvlag

uithangen. Vlagt u mee?

mailto:slotenopznkop@gmail.com


Avond over (zwerf)afval in Sloten, Nieuw-Sloten en De Aker

Op donderdag 1 september organiseert VuilnisOproer Nieuw-West een

informatieve bijeenkomst over het onderwerp ‘afval’.

Deze avond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis Sloten aan

de Nieuwe Akerweg 14, middenin het oude dorp.

Benoemen van problemen

In de verschillende wijken staat dit onderwerp hoog op de agenda van de

bewoners en ondernemers. Er wordt veel overlast ervaren van afval dat naast

de (volle) containers wordt geplaatst, afval en groot vuil dat op de verkeerde

dagen en tijden buiten wordt gezet en van zwerfafval op straat dat vooral te

vinden is bij afvalpunten, rond horeca en op diverse ontmoetingsplekken in de

openbare ruimte.

Opruimen en voorkomen

Dit is de gelegenheid om met elkaar en – niet onbelangrijk – met de gemeente

in gesprek te gaan over de stand van zaken rond de ervaren overlast, wat de

gemeente volgens u zou moeten veranderen én wat bewoners hier zelf aan

kunnen doen. Ook tuinders van de volkstuinparken Eigen Hof en V.A.T. zijn

hierbij uiteraard van harte welkom.



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

Mooi natuurplaatje van Oud Osdorp, vanaf het Bosch van Drakesteinpad
richting de Ookmeerweg. Helaas, een onverlaat heeft zijn graffiti-spuitbus op
het informatiebord leeggespoten waardoor we nu niet meer weten waar we

naar kijken. Foto: Hans de Waal.
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Vorige maand ontmoetten twee hoogpotige vogels elkaar op het weilandje bij
Natuurpark Vrije Geer: een ooievaar en een reiger. Foto: Els Albers.

Wie 'onkruid' voor zijn woning en op zijn erf laat groeien en bloeien, verschaft
nectar aan insecten. Een 'blinde bij' (een soort zweefvlieg) geniet hier van een

Akkermelkdistel. Foto: Hans Bootsma.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Vol concentratie en onder het toeziend oog van haar opa won de
Slotense Norah Hilbrink (10) op 20 augustus de viswedstrijd bij Tuinpark

V.A.T. in de categorie Jeugd. Norah ving een vis van 13 cm. 
Foto: Claudia Pels.
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