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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Gedenksteen onthuld door burgemeester Femke Halsema

Werkbezoek stadsdeelcommissie Nieuw-West aan Osdorperweg

Belangrijkste brug in De Oeverlanden voor onbepaalde tijd dicht?

Oók inwoners van landelijk gebied welkom bij het Buurtteam

AGENDA

Donderdag 22 september

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

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

Vrijdag 23 september

• 16.00 of 18.30 uur: Start openingsrondleidingen Zandsculpturen Festival 'Er
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was eens' in De Oeverlanden en Tuinpark Ons Buiten. Kunstenaar en Slotenaar

Teun Castelein verzamelde vreemde, huiveringwekkende en bijzondere

verhalen uit De Oeverlanden, die worden nu verbeeld in vijf grote

zandsculpturen, gemaakt door professionele zandkunstenaars. Gratis

deelname. Aanmelden verplicht. Vol is vol. Oude Haagseweg 52.

Zaterdag 24 september

• Dagelijks 11.00 – 16.00 uur tot en met 23 oktober: Zandsculpturen Festival.

Meer info: zie hierboven. Gratis te bewonderen. Voor de locaties klik hier.

• 13.00 – 16.00 uur: Informatiemarkt van de gemeente Haarlemmermeer over

gebiedsontwikkelingen (op het voormalige A9-tracé) in Badhoevedorp over:

woningen, parken, groen, nieuw centrum. Dorpshuis, Snelliuslaan 35,

Badhoevedorp.

Zondag 25 september

• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Orgelconcert van organist David

Schlaffke met als thema ‘Vader en zonen’. Kozen de vier componerende zonen

een andere weg dan hun vader Johann Sebastian Bach? Toegang: € 10,-

(Vrienden: € 9,-). Osdorperweg 28, Sloten.

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.

Ieder weekend, bij mooi weer

• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. Op verzoek: beme@dds.nl,

Dorpsplein 5.
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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 begint de

laatste rondleiding.

Contactpersonen

• De wijkagent van Sloten: Maurice Groenen.

• De wijkagent van Oud Osdorp: Mariska de Haas.

• De gebiedsmakelaar van Sloten van de gemeente Amsterdam: Nikki Weeling.

• De gebiedsmakelaar Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.

• De voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp: Sjoerd Jaasma.

NIEUWS

Gedenksteen onthuld door burgemeester Femke Halsema

Afgelopen vrijdag, 16 september, heeft de burgemeester van

Amsterdam, Femke Halsema, samen met de voorzitter van de

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, Sjoerd Jaasma, de gedenksteen ter

gelegenheid van 100 jaar annexatie van de gemeente Sloten in 1921

en de GEB-deurtjes onthuld.

“Het is een feestelijke bijeenkomst, maar geen feest”, zo memoreerde

initiatiefnemer Guido Frankfurther. “De meerderheid van de Slotenaren wilde

honderd jaar geleden immers helemaal niet bij Amsterdam gaan horen.”

Burgemeester: “Bewaar prachtige historie en tradities van Sloten”

Burgemeester Halsema erkende in haar toespraak dat het best wel van

Amsterdamse arrogantie getuigde om deze veel grotere en oudere

buurgemeente zomaar te annexeren. Bovendien benadrukte zij hoe bijzonder

het is dat de oude dorpskern van Sloten nog zo mooi behouden is en dat zij

hoopt dat dit ook zo blijft.
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Lees verder en bekijk het filmpje over de onthulling en luister naar de

toespraak van de burgemeester en de reportage van het Radio 1 Journaal... 

Na de onthulling van de gedenksteen en de GEB-deurtjes: V.l.n.r.
dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma, burgemeester Femke Halsema, DB-lid

stadsdeel Nieuw-West Sandra Doevendans en voormalig Slotenaar en
initiatiefnemer Guido Frankfurther. Foto: Tamar Frankfurther.

Werkbezoek stadsdeelcommissie Nieuw-West aan Osdorperweg

De veiligheid op de Osdorperweg in Oud Osdorp, tussen de

Ookmeerweg en Halfweg, is al meer dan een halve eeuw een

hoofdpijndossier.

De leden van de nieuwe stadsdeelcommissie wilden meer te weten komen over

dit ingewikkelde verkeersvraagstuk en ervoeren op 12 september zelf hoe 'fijn'

het is om te fietsen over deze smalle lange polderweg.

Groot onderhoud van zeven maanden

Het werkbezoek kwam op het moment dat het stadsdeel in een bewonersbrief

had gemeld dat op 10 oktober het langverwachte groot onderhoud van de helft

van de Osdorperweg eindelijk gaat beginnen. Volgens de huidige planning
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gaan deze werkzaamheden zeven maanden in beslag nemen.

Eis: veel minder verkeer en dat 30 km/uur rijdt

Het is de bedoeling dat de nieuwe rode asfaltlaag en de straks geldende 30

km/uur als maximumsnelheid ervoor gaan zorgen dat het aantal voertuigen

sterk gaat afnemen. De Oud Osdorpers en de Dorpsraad betwijfelen of dat

zónder handhaving het geval zal zijn. Dorpsraadslid Mireille de Ridder: "Als er

straks meer dan 6.000 voertuigen per etmaal met een te hoge snelheid over

de Osdorperweg blijven rijden, dan is de kans aanzienlijk dat er een ‘knip’ zal

moeten komen." 

Lees verder…

Oud Osdorper Maureen Hardam legt aan de hand van haar collage uit hoe
gevaarlijk de huidige verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers op de

Osdorperweg is. De leden van de stadsdeelcommissie luisteren aandachtig
naar haar relaas. Foto: Renée Zwart.
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Belangrijkste brug in De Oeverlanden voor onbepaalde tijd dicht?

Bezoekers aan de strandjes, de veerpont en restaurant Aquarius bij de

Nieuwe Meer hebben gemerkt dat de belangrijkste toegangsbrug

vorige maand onverwacht is afgesloten.

Bestuurslid van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, Nico Jansen, deed

navraag bij de gemeente wat er aan de hand is.

Op de lange baan geschoven

Wat blijkt? De gemeente heeft in de brugpijlers houtrot ontdekt. In plaats van

de brug nu snel te gaan repareren, wordt dit op de lange baan geschoven. De

gemeente laat desgevraagd weten dat “de brug voor onbepaalde tijd

afgesloten blijft”.

Niet acceptabel

“Dat is onacceptabel”, reageren de vereniging en de eigenaar van Aquarius

eensgezind: “Het gaat hier om de belangrijkste toegang naar het

recreatiegebied. De gemeente benadrukt zelf keer op keer dat het gebied goed

toegankelijk moet zijn. Dit staat daar haaks op. Bovendien: Dit is volgens ons

relatief makkelijk in een paar weken te herstellen.

En als de gemeente daar anders over denkt, dan kan hier een tijdelijke brug

komen. Dat gebeurde ook toen de Oude Haagseweg werd opgeknapt. En, als

deze brug dan toch nog onder handen wordt genomen, maak hem dan

alsjeblieft meteen wat breder.”

Lees verder…
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Hoe kan de gemeente aan de ene kant streven naar een betere
toegankelijkheid van De Oeverlanden en tegelijkertijd zeggen dat de

allerbelangrijkste toegangsbrug voor onbepaalde tijd wordt afgesloten?
Foto: Erik Swierstra.

AKERTJE

Oók inwoners van landelijk gebied zijn welkom bij het Buurtteam

Niet alle inwoners van het landelijke gebied weten de weg te vinden

naar voorzieningen, die vanuit buurthuizen in de 'nieuwbouw' van

Nieuw-West worden aangeboden.

Medewerkers van het Buurtteam Nieuw-West lieten weten dat zij – tot hun

verbazing – (bijna) geen hulpverzoeken krijgen van bewoners uit Sloten en

Oud Osdorp. Ook hier wonen mensen die 'er even niet meer uitkomen'.

Antwoord op veel vragen en ondersteuning

Iedereen met vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, meedoen en

veiligheid kan bij het Buurtteam terecht. Kunt u bijvoorbeeld de mantelzorg

niet meer combineren met uw werk of gezin? Gaat u financieel 'kopje onder',

loopt u medisch vast of hebt u op een ander terrein hulp nodig, neem vooral

contact op.
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Het Buurtteam houdt o.a. kantoor in het Buurthuis België in Nieuw Sloten en

op de Wolbrantskerkweg 84 in Osdorp. Kunt u zelf wel een steuntje in de rug

gebruiken of kent u iemand van wie u dat vermoedt, trek dan aan de bel. U

kunt ook een mail sturen of gezellig (samen) langskomen om kennis te maken.

Het Buurtteam komt desgevraagd ook bij u thuis.

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
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Tijdens het Open Monumentenweekend was het gezellig druk bij de Molen van
Sloten. Op zaterdag 10 september werd naast de Molen ook een informatieve
duurzaamheidsmarkt gehouden en telde de organisatie 214 bezoekers. De dag

erna maakten 177 belangstellenden de verkorte rondleiding door de molen.
De Molen van Sloten is dagelijks geopend. Nooit binnen geweest? Kom vooral

langs! Foto: Jolanda Edema.
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Biologische boerderij de Boterbloem, Pluk!CSA, Stadsgroenteboer en de
Tuinakker organiseerden op zaterdag 17 september samen een goed bezocht

en lekker oogstfeest in de Lutkemeerpolder. 

De organisatie van het Tuinen van West Fest op de Polderheuvel in Oud



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Osdorp had op zondag 18 september pech met het natte weer. Ondanks dat
was het zeker gezellig, waren er talloze leuke koopjes en genoten de

bezoekers van allerlei verse lekkernijen, gekweekt in de omliggende polders. 

Het Zandsculpturenfestival 'Er was eens' wordt op vrijdag 23 september
geopend. Er wordt nog hard gewerkt om ook dit zandsculptuur langs het Anton

Schleperspad in De Oeverlanden op tijd gereed te hebben. 
Foto: Erik Swierstra.
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