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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Stadsdeelcommissie gaat bouwproject 'Kuykhoven' bespreken
Klankbordgroep Oud Osdorp: "Jarenlang vertragen zonder
resultaat"
Stem op de buurtprojecten van Sloten en Oud Osdorp
'Nieuw West Draait Door' over Voedselpark Amsterdam
Facebook-groep voor het Dorpshuis Sloten

AGENDA
Tot en met zondag 23 oktober
• Dagelijks 11.00 – 16.00 uur: Gratis Zandsculpturen Festival in De
Oeverlanden en Tuinpark Ons Buiten. Kom kijken naar de vijf grote
professionele zandsculpturen, die gebaseerd zijn op bijzondere verhalen uit De
Oeverlanden. Voor de locaties klik hier. Lees verder...
Zondag 23 oktober
• 15.00 uur: Benefietconcert (viool, sopraan en piano) voor Oekraïne in de
Sloterkerk. Gratis toegang: vrijwillige bijdrage. Osdorperweg 28, Sloten.
Dinsdag 25 oktober
• 19.30 uur: De Stadsdeelcommissie Nieuw-West behandelt het bouwplan
Kuykhoven in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten op verzoek van 558 mensen
die de petitie hiertégen steunden. Kom dit meemaken in het Tuinstadhuis
(stadsdeelkantoor Nieuw-West) op Plein '40-'45 1, 1064 SW Amsterdam
(Slotermeer). Voor info over de agenda, zodat u weet om hoe laat ongeveer
hierover wordt gesproken, of om de vergadering thuis live of na afloop volgen,
klik hier. Meer info: zie hieronder.
Woensdag 26 oktober

• 13:30 – 17:00 uur en mogelijk 19:30 – 22:30 uur: Gemeenteraadsleden
spreken over 'Voedselpark Amsterdam' en de actuele situatie in de
Lutkemeerpolder. Voor info over de precieze agenda of de vergadering live
volgen of later terugkijken, klik hier. Willem Kraanzaal in de Stopera,
Amstel 1. Zie hieronder hoe u kunt helpen.
• 19.00 – 21.00 uur: Participatieavond over ontwerp 'Strandjes westelijke
Oeverlanden' op basis van tot september 2022 bij de gemeente
ingediende meningen, ideeën en wensen. Paviljoen Aquarius, Anton
Schleperspad 10, De Oeverlanden.
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.
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 van Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.
• De voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp: Sjoerd Jaasma.

NIEUWS
Stadsdeelcommissie gaat bouwproject 'Kuykhoven' bespreken
Als reactie op de breed gesteunde petitie die de stadsdeelcommissie
op 4 oktober uit handen van dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma
ontving, hebben de politici van Nieuw-West het bouwplan op de
locatie van de voormalige garage Kuykhoven op de agenda gezet.
Iedereen is op 25 oktober van harte welkom om te horen wat de stadsdeel-

politici van (de gang van zaken rond) dit betwiste bouwplan vinden. U kunt
alles vanaf de publieke tribune gadeslaan. Meer info: zie Agenda hierboven.
Jarenlang geheimzinnigheid rond zeer gevoelig bouwplan
Ondanks herhaalde toezeggingen van een 'transparant proces' hing er vanaf
het begin al veel mist rond dit bouwplan. De beloofde zorgvuldige informatievoorziening, laat staan de voorgestelde participatie, kwam nooit van de grond.
"Het eerste en laatste wat ik erover gehoord had, was een plaatje dat ik zag
bij een inloopavond over tien Slotense bouwprojecten in de Molen van Sloten
in november 2019. Maar toen bestond het bouwplan nog uit twee
verdiepingen. Twee jaar later hadden ze er stiekem een verdieping tussen
gepropt", zo lieten verschillende insprekers aan de Bezwaarschriftencommissie
op 14 oktober weten. "Dat is toch gek voor zo'n groot bouwplan middenin het
kwetsbare beschermde dorpsgezicht? En waarom werkte de gemeente hier zo
bereidwillig aan mee en beschermen ze hun eigen 'gezicht' niet?"
Ambtenaren maakten keuzes in 'grijs gebied'
De ambtenaren hebben onder verantwoordelijkheid van de vorige
portefeuillehouder de subjectieve keuze gemaakt 'dat dit bouwplan wel past in
het dorpshart van Sloten'. Maar, is het wel aan de politiek om dit subjectieve
oordeel te vellen? Is het maken van een dergelijke gevoelige belangenafweging niet voorbehouden aan de politiek?
Lees verder...

Op 14 oktober spraken de Dorpsraad, ProWest, de V.A.T. en diverse
Slotenaren zich tijdens de hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie uit
tégen het volgens hen te hoge en daardoor niet passende bouwplan dat zou
moeten komen op de plek waar vroeger garage Kuykhoven stond. De
hoorzitting werd gehouden in de raadzaal van stadsdeel Zuid. Na afloop in de
hal nog even op de foto en napraten... Foto: Daphne Becking.

Klankbordgroep Oud Osdorp: "Jarenlang vertragen zonder resultaat"
Vier jaar lang hebben Oud Osdorper Hans de Waal en het kernteam,
ondersteund door 60 bewoners van de Osdorperweg, hun uiterste best
gedaan om de smalle dijkweg, die onderdeel is van het Hoofdnet Fiets,
veiliger te maken.
Zoals eerder gemeld in deze Nieuwsbrief heeft de Klankbordgroep Oud
Osdorp (KOO) besloten om per 1 oktober niet langer, zoals zij dat ervaren, "als
'participatie-vee' door de gemeente gebruikt te worden".

Níet mede-verantwoordelijk
Dé belangrijkste reden waarom de KOO niet langer gesprekspartner van de
gemeente kan blijven: "Wij willen niet medeverantwoordelijk zijn voor de
levensgevaarlijke nieuwe Osdorperweg, die na het groot onderhoud wordt
vrijgeven. De gemeente neemt eerst het besluit om zwaar vrachtverkeer te
gaan toelaten. En daarná vraagt de gemeente ons om mee te denken over de
uitwerking van de uitgangspunten? Ondertussen heeft de uitvoerder zijn
opdracht al binnen. Meedenken is dus alleen maar voor de show als invulling
van de participatieverplichting. No way dat wij ons hiervoor laten gebruiken!"
Zes decennia van uitstel, onderzoeken en vertragen
De verkeersproblematiek staat nu al ruim zestig jaar op de agenda. Het is
alleen maar drukker en gevaarlijker geworden op de smalle rechte dijkweg in
Oud Osdorp. Toch blijft de gemeente telkens maar weer evalueren en
onderzoeken. Hans de Waal: "Het zou juist een uitgelezen kans zijn geweest
om direct na die zeven maanden onderhoud, als het verkeer dan tóch gewend
is om via een andere route te rijden, meteen na de heropening doorgaand
verkeer te weren of te ontmoedigen... Maar nee hoor, het enige wat je hoort is
dat er wéér uitstel, of wéér een nieuw onderzoek moet komen, telkens
weer rekken en vertragen... zonder enig resultaat. En blijft de gemeente al
jaren bezig met alles voor zich uit te schuiven. Het wordt straks helaas voor
fietsers en voetgangers notabene op het Hoofdnet Fiets nog onveiliger. Ik
vrees dat het een keer écht misgaat."
Afscheidsinterview
Oud Osdorper Theo Durenkamp maakte een afscheidsinterview met deze ooit
zo bevlogen Oud Osdorpers, die nu gedesillusioneerd zélfs besloten hebben om
te gaan verhuizen.
Lees verder...

AKERTJES
Stem op de buurtprojecten van Sloten en Oud Osdorp
Vorige week hebben de inwoners van Nieuw-West van 12 jaar en
ouder als het goed is een envelop thuis ontvangen met daarin een
stemcode om te kunnen stemmen op plannen in de eigen wijk.
Iedereen mag tot en met 22 november eenmalig stemmen op maximaal vijf
projecten, die bij voldoende steun betaald gaan worden uit het Buurtbudget
Nieuw-West. Voor de lezers die wonen in het landelijke gebied Sloten-Oud

Osdorp volgen hieronder stemtips. Via de linken treft u meer informatie over
deze projecten en kunt u ook uw stem uitbrengen. Vragen? Klik hier.
Vier Slotense projecten
Tussen 18 ingediende projecten in Sloten, Nieuw Sloten en De Aker staan 4
projecten in het landelijke gebied:
• Banken plaatsen rondom het Natuurpark Vrije Geer.
• Vergroening Akersluis met wilde planten.
• Vergroening ongebruikte parkeerplaatsen Zuiderakerweg.
• Zonnepanelen voor Speeltuin Sloten.
Eén Oud Osdorps project
Tussen de 24 ingediende projecten van Osdorp staat 1 project in het landelijke
gebied:
• Buurtwandeling door de mooie Lutkemeerpolder.

Gooi de inhoud van deze envelop niet weg! Hierin staat uw
persoonlijke stemcode waarmee u kunt stemmen op buurtprojecten uit uw
eigen wijk. Zo bepaalt ook u mee aan welke projecten de gemeente de
beschikbare euro's gaat besteden.

'Nieuw West Draait Door' over Voedselpark Amsterdam
Op vrijdag 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseren de
Regenbooggemeente en wijkgemeente Osdorp-Sloten in De Ark een
talkshow over de bedreigde Lutkemeerpolder en het groene karakter
van stadsdeel Nieuw-West.
De strijd om de Lutkemeerpolder komt kortgezegd neer op een strijd om
ruimte: tussen de komst van Voedselpark Amsterdam of 'blokkendozen'.
Onduidelijke positie gemeente Amsterdam
De gemeentelijke politici van Amsterdam nemen een dubbele positie in. Aan
de ene kant praten zij vaak over groene ambities en leggen ze die vast in
groen beleid, maar tegelijkertijd wordt niet creatief meegedacht om dit groene
beleid ook nu al in de Lutkemeerpolder vorm te geven.
De gemeente wil immers nog altijd op de plek waar boerderij ‘De Boterbloem’
jarenlang aardappels teelde, een groot distributiecentrum toestaan. Delen van
dat gebied worden nu bouwrijp gemaakt, terwijl even verderop nog veel kant-

en-klare bouwrijp gemaakte stukken grond al jaren braak liggen.
Voor welke balans moet Amsterdam kiezen?
Talkshowhost en dominee in de Regenbooggemeente Nellie van Voornveld zal
o.a. woordvoerder Iris Poels van 'Voedselpark Amsterdam' aan het woord
laten. Ook wordt ingegaan op een bredere discussie met vragen als: Hoe
bouwen we aan een stad met plek voor iedereen, maar waar ook nog ruimte
overblijft voor landbouw en natuur?
U kunt dit debat zowel ter plaatse in Slotervaart als via een livestream of na
afloop gratis bijwonen in De Ark, Van Ollefenstraat 9, Amsterdam-Slotervaart.

Facebook-groep voor het Dorpshuis Sloten
Sinds kort is er een Facebook-groep van het Dorpshuis Sloten. Dit is
een besloten groep voor de bewoners van Sloten.
Via dit kanaal bent u op de hoogte van alle activiteiten die hier plaatsvinden.
U kunt ook eigen ideeën voor nieuwe activiteiten delen, andere
Slotenaren activeren voor een activiteit (door hen bijvoorbeeld uit te nodigen
voor een buurtborrel) en kan iedereen met elkaar in gesprek.
Daarnaast blijft u ook via deze Nieuwsbrief en de bestaande buurtapps op de
hoogte van het wel en wee van het Dorpshuis. Meld u aan via deze link.

Tijdens het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop' was de actieve werkgroep Dorpshuis
Sloten ook aanwezig met een inspiratiekraam voor mogelijke activiteiten in het
Dorpshuis. Ook Monique van 't Hek en Peter de Graaf voorzagen alle
belangstellenden van informatie.

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 keiharde realiteit in de Lutkemeerpolder: Wie vanuit de Etnastraat in
noordelijke richting (dus richting de vroegere landbouwgrond achter boerderij
De Boterbloem richting de Osdorperweg) kijkt, ziet dat hier inmiddels de
geasfalteerde Bromostraat is aangelegd. Behoud Lutkemeer: "Er is al veel
vernield, maar het is nog niet te laat om hier alsnog 'Voedselpark Amsterdam'
mogelijk te maken! Op 26 oktober spreken de gemeenteraadsleden van de
commissie Ruimtelijke Ordening hierover. Wilt u helpen? Mail dan voor die tijd
naar alle woordvoerders tegelijk en/of persoonlijk naar de woordvoerders van
uw keuze. Schrijf uw eigen betoog en gebruik deze voorbeeldbrief ter
inspiratie." Foto: Behoud Lutkemeer.

Op woensdag 12 oktober kon iedereen voor de tweede keer terecht in het
Dorpshuis Sloten om zijn elektrische apparaat gratis te laten repareren door
de vrijwilligers van het Repair Café Sloten. Deze keer stapten bezoekers met
o.a. hun kapotte pizza-oven, DVD-speler en radio hoopvol het Dorpshuis
binnen. Aan creatieve reparateurs was er gelukkig geen gebrek. Ook als uw
laptop storingen vertoont, kunt u hiermee terecht bij het volgende Repair Café
dat gepland staat voor woensdagochtend 9 november.
U bent hier overigens óók welkom zónder kapot apparaat. Als u alleen voor de
gezelligheid en de (gratis) koffie komt, ben u nét zo welkom. Sander Scholten
(links) en Willem van Klooster ontfermden zich ook over een luchtzuiveraar.

Op vrijdag 14 oktober werd broedplaats 'LUTKE' - gevestigd in de voormalige
Lutkemeerschool in Oud Osdorp - feestelijk geopend. Op vrijdag, en het
daarop volgende weekend, stelden de kunstenaars hun ateliers open voor
bezoekers. Een van de gebruikers van de studioruimten in het gebouw,
kunstenares Claire Witteveen, geeft een toelichting op haar werk aan enkele
bezoekers. Foto: Co de Kruijf.

Het langverwachte groot onderhoud van de helft van de Osdorperweg tussen
de Joris van den Berghweg en Halfweg is begonnen. Wonderlijk genoeg kiest
de gemeente er bij deze zeven maanden durende werkzaamheden níet voor
om borden te plaatsen. In plaats daarvan leggen verkeersregelaars sinds 17
oktober aan iedere afzonderlijke automobilist en vrachtwagenchauffeur uit dat
doorgaand verkeer niet mogelijk is. Het mag tenslotte wat kosten. En eh... Op
de Osdorperweg geldt toch al bijna 60 jaar een vrachtwagenverbod?
Foto: Theo Durenkamp.

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