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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Op 10 oktober gaat de Osdorperweg zeven maanden dicht

Klankbordgroep Oud Osdorp gooit bijltje erbij neer

558 ondersteuners petitie "Bescherm Slotens dorpsgezicht"

Kwekerij 'Osdorp' in Oud Osdorp dreigt te verdwijnen

Onthulling kindergedenksteen op begraafplaats Sint-Pancratius

Kom ook naar het meteen al succesvolle 'RepairCafé Sloten'

Speeltuin Sloten viert op 30 oktober zijn 101-ste verjaardag

AGENDA

Donderdag 6 oktober

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

Zaterdag 8 oktober

• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,

Sloten. Kom ook! Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

Zondag 9 oktober

• 11.30 uur: Bijzondere eucharistieviering in de Sint-Pacratiuskerk op Sloten.

Na afloop: onthulling kindergedenksteen en koffiedrinken in het Parochiehuis.

Zie: 'Akertjes'.

• Vóór 21 uur aanmelden: Vervangt u uw tuintegels door groen? Dan komt de

gemeente uw tuintegels morgen gratis ophalen. Voor de procedure, klik hier.

Woensdag 12 oktober

• 10.00 – 12.00 uur: Repair Café in het Dorpshuis Sloten. Vrijwilligers doen

hun best om uw kapotte kleine huishoudelijke spullen weer tot leven te

wekken. Iedereen is ook welkom voor een praatje en een kop koffie. Gratis

toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

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...

Iedere donderdag

• 10.00 – 11.30 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.

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 van Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.

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

NIEUWS

Op 10 oktober gaat de Osdorperweg zeven maanden dicht

Eindelijk gaat het groot onderhoud aan de helft van de Osdorperweg

dan toch echt van start.

De werkzaamheden op het wegdeel tussen de Joris van den Berghweg en

Halfweg zullen in acht fasen worden uitgevoerd, zo blijkt uit de bewonersbrief

van 12 september. Op deze manier blijven de bedrijven gedurende de

opknapbeurt altijd bereikbaar.

Nieuwe wegconstructie met vers asfalt

Als alles volgens planning verloopt, gaat de weg op 14 mei 2023 weer open. In

die zeven maanden wordt de hele wegconstructie vervangen en komt er overal

nieuw asfalt met rode fietssuggestiestroken. Ook de kabels en leidingen onder

het wegdek worden vervangen.

Vraagtekens over veiligheid na groot onderhoud

De Klankbordgroep Oud Osdorp is blij dat de weg na vele malen uitstel nu
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eindelijk opgeknapt gaat worden, maar zet wel vraagtekens bij de door de

gemeente gekozen oplossing. Een paar vragen over de veiligheid die blijven

knagen:

• Waarom wordt slechts de helft van de weg nu opgeknapt en liggen er nog

geen plannen voor de andere helft, die ook – vooral voor fietsers – op dit

Hoofdnet Fiets levensgevaarlijk is?

• Gaat de gemeente, zoals eerder al is aangekondigd, de weg meteen ook

geschikt maken voor zwaar verkeer, dat hier dan met nóg hogere snelheden

kan gaan scheuren? In de bewonersbrief van 12 september wordt hier

namelijk met geen woord over gesproken.

• Als de helft van de weg straks voorzien is van glad en vers asfalt, is de kans

groot dat ook ander doorgaand verkeer nóg harder gaat rijden over de smalle

polderweg. Wordt er dan gehandhaafd op snelheid? 

En zo zijn er nog wel meer vragen, zo laat Oud Osdorp-correspondent Theo

Durenkamp weten.

Lees verder...

Vorige week is al begonnen met de vervanging van kabels langs de
Osdorperweg, hier ter hoogte van de kruising met de Joris van den Berghweg.
Dit is 'voorbereidend werk' op het groot onderhoud dat op 10 oktober begint

en waarvoor de weg zeven maanden dicht gaat. Foto: Theo Durenkamp.

Klankbordgroep Oud Osdorp gooit bijltje erbij neer

Toen de gemeente op 30 september de Klankbordgroep Oud Osdorp

(KOO) uitnodigde om in het zoveelste nieuwe praatgroepje over de
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Osdorperweg zitting te nemen, stuurde de KOO deze reactie terug:

“Helaas, wij zijn gestopt met deze eindeloze poppenkast.”

Het kernteam en de Klankbordgroep Oud Osdorp zijn opgeheven.

Eérst besluiten over herinrichting en daarná pas gaan overleggen?

Bewoners Hans de Waal, Marja Kamp, Fia van der Veldt en Joke Westerhof (en

vele anderen) hebben zich in de afgelopen jaren vol overgave en energiek

ingezet om van de Osdorperweg een veilige weg te maken. Maar ook zij

geven, net als hun talloze voorgangers die hierover in de afgelopen zestig (!)

jaar met de gemeente over in gesprek gingen, de strijd nu op.

De eerste zin van hun afscheidsmail aan de gemeente spreekt boekdelen: “U

zegt dat het tijd is om te gaan nadenken over het uitwerken van de nota van

uitgangspunten, maar ondertussen is er al opdracht gegeven voor het

technisch inrichten voor VERBODEN zwaar vrachtverkeer. Dus helaas heeft

daarover nadenken geen zin meer, we kunnen ons hooguit ernstig zorgen gaan

maken.”

Nieuw dieptepunt in gemeentelijke participatie

Het is verdrietig dat het ook deze enthousiaste en zeer goed geïnformeerde

Oud Osdorpers wederom niet is gelukt om van de lange, kaarsrechte, smalle

en overbelaste polderweg, die notabene valt onder het Hoofdnet én Plusnet

Fiets, een veilige weg te maken.

Onze ‘correspondent Oud Osdorp’ Theo Durenkamp komt later terug op deze

ernstige vertrouwensbreuk tussen de KOO en het stadsdeel Nieuw-West, dat

namens de gemeente Amsterdam nog altijd verantwoordelijk is voor de

Osdorperweg.

Lees verder...
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Doorgaand vrachtverkeer negeert al jaren de verbodsborden op de smalle
Osdorperweg, die onder het Hoofdnet én Plusnet Fiets valt. Handhaving blijft
al decennialang achterwege. Na het groot onderhoud wordt de Osdorperweg

voor sluipverkeer nóg aantrekkelijker om met hoge snelheid (in zware
vrachtwagens) over te rijden. Foto: Theo Durenkamp.

558 ondersteuners petitie "Bescherm Slotens dorpsgezicht"

"Als we 250 steunbetuigingen hadden gekregen, was ik al blij

geweest", zo laat dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma weten.

"Het is geweldig dat maar liefst 558 mensen binnen een maand lieten weten

het met ons eens te zijn dat op de locatie van de voormalige garage

Kuykhoven niet deze te hoge, maar passende en lagere, huizen gebouwd

moeten worden."

De centrale vraag is: Waarom werkt de gemeente hieraan mee?

Op 4 oktober spraken dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma en Tineke Rombout

van ProWest in bij de stadsdeelcommissie (SDC) van Nieuw-West. Sjoerd

Jaasma las de petitie voor, overhandigde deze en beantwoordde ook vragen

van commissieleden.

ProWest speelde indertijd een belangrijke rol bij de totstandkoming van het

'Beschermd Dorpsgezicht Sloten' en begrijpt ook niet waarom het stadsdeel

namens de gemeente meewerkt aan een bouwplan dat hier zo overduidelijk

niet op zijn plaats is. Rombout maakt zich in het verlengde hiervan tevens
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zorgen over de bescherming van ándere beschermde stadsgezichten in Nieuw-

West. Ook Rombout beantwoordde vragen van commissieleden.

SDC-lid Piet Boon (GoedBeterWest) heeft schriftelijke vragen aan

portefeuillehouder Sandra Doevendans ingediend. Volgende week volgt

hierover een verslag. Wie nu al wil weten hoe de inspraak verliep, kan de

vergadering terugkijken via deze link.

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 4 oktober zijn de 558
steunbetuigingen in deze grote envelop overhandigd. 

Kwekerij 'Osdorp' in Oud Osdorp dreigt te verdwijnen

Door een bureaucratische aanbesteding dreigen 225 mensen hun

zinvolle dagbesteding te verliezen.

De Cliëntenraad van Kwekerij 'Osdorp' aan de Osdorperweg 937 is

een petitie gestart om steun te vragen voor de kwekerij en wil samen met de

gemeente een oplossing vinden om te kunnen blijven bestaan.

Gaat 'tweede huis' verloren?

De kwekerij kan zich grotendeels zelf redden en biedt dagelijks een nuttige en

veilige dagbesteding aan 75 mensen die met tegenslagen in hun leven te
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maken kregen. Bij Kwekerij 'Osdorp' vinden zij werk, dagritme, plezier en

bouwen zij sociale contacten op.

"Bij deze kwekerij herwinnen we zelfvertrouwen, zijn we gelukkig en klauteren

we er bovenop. Wij halen hier het beste uit onszelf", zo laat een aantal

medewerkers weten. "Sommigen van ons leren hier Nederlands en volgen hier

een opleiding. De kwekerij mag niet sluiten. Steunt u ons ook?"

Kwekerij vervult maatschappelijke rol

Kwekerij 'Osdorp' in Oud Osdorp produceert diverse groenten en potplanten

voor supermarkten, foodcourts, restaurants en voor de Voedselbank.

De campagne om Kwekerij 'Osdorp' te behouden startte op 28 september in
de Stopera. De SP ondersteunt dit initiatief van harte, stelde vragen aan

wethouder Shula Rijxman en vroeg haar met klem om haar uiterste best te
doen om deze kwekerij te redden. De wethouder werd ook uitgenodigd voor

een werkbezoek aan de kwekerij. De raadsleden en de wethouder werden ook
verrast me lekkere verse tomaten van de kwekerij. Op de foto v.l.n.r:

Fractievoorzitter SP van de gemeenteraad Remine Alberts, Jeroen Klaassen en
Jeroen Rijpkema (medewerkers Kwekerij 'Osdorp') en Jim Haijen

(fractiemedewerker SP). Foto: Wouter Monteban.

AKERTJES
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Onthulling kindergedenksteen op begraafplaats Sint-Pancratius

Wat zijn er veel piepjonge kindertjes buiten de gewijde grond achter

de kerk op Sloten begraven...

Talrijke gezinnen reageerden op de oproep om hun verlies te melden. Ook na

al die jaren blijft dit een pijnlijke herinnering voor de nabestaanden.

Gedenksteen en zegening

Op 9 oktober 2022 wordt om 11.30 uur een speciale viering - ter ere van en

steun aan de families die deze verliezen hebben geleden - gehouden in de

Sint-Pancratiuskerk. Daarna wordt de gedenksteen, die steenhouwerij Lavertu

aanbiedt, onthuld. De pastoor zal de plek waar de kindjes begraven liggen

alsnog zegenen. Na afloop is iedereen welkom om met koffie en thee na te

praten in het Parochiehuis.

(Familie)namen noemen

Als de familie daar prijs op stelt, noemt de pastoor graag de namen van zoveel

mogelijk kindertjes die hier begraven liggen hardop. Of, wanneer zij nooit een

naam hebben gekregen, dan zou hij graag de familienamen uitspreken van de

gezinnen, die een kindje onder de boom hebben moeten begraven. Zo worden

al die kleintjes nu dan eindelijk uit de vergetelheid bevrijd. Dat verdienen ze.

U kunt de namen doorgeven via de mail: info@pancratiussloten.nl. Wie meer

wil weten over dit onderwerp, klikt hier.

De dode treures, waarbij de kindertjes begraven liggen, staat nu nog op
ongewijde grond, maar dat gaat veranderen. Foto: Jenno Fabriek.
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Kom ook naar het meteen al succesvolle 'Repair Café Sloten'

Op 12 oktober (van 10 tot 12 uur) zitten Ed en Peter weer klaar in het

Dorpshuis om kleine elektrische apparaten te repareren.

De eerste keer dat het Repair Café op Sloten open was, liep het nog niet

storm, maar Corry verliet na een succesvolle reparatie in ieder geval blij

het Dorpshuis Sloten, omdat zij haar elektrische raamwisser

weer kan gebruiken.

Oók computerhulp

Voor wie nooit van dit handige huishoudhulpje gehoord heeft: Deze wisser

zuigt het water meteen op, zodat een kostbaar kunstwerk of kwetsbaar

meubelstuk onder een raam tijdens het ramenlappen droog blijft.

Er zijn al drie vrijwilligers die, ieder met hun eigen expertise, graag uw kapotte

apparaat willen repareren. Ook als u een probleem hebt met uw laptop of

tablet, kunt u bij hen terecht.

Gewoon voor de gezelligheid

Sommige bezoekers kwamen alleen voor een praatje langs. Dat mag ook.

Gastvrouw Petra zorgt voor koffie en thee. Iedereen leeft mee of het repareren

gaat slagen en het is erg gezellig. Ook u bent van harte welkom!
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Ed (links) en Peter zijn druk bezig om Corry's elektrische raamwisser te
repareren. Het duurde even, maar de puzzel werd succesvol ontrafeld.

Speeltuin Sloten viert zijn 101-ste verjaardag

Op zondag 30 oktober viert de Speeltuin Sloten tussen 13.00 en

18.00 uur opnieuw feest.

Alle succesnummers van het eeuwfeest van vorig jaar worden weer uit de kast

getrokken. Hou die dag dus vrij.

Bomvol programma

Er wordt van alles georganiseerd: feestelijke spelletjes, schminken, andere

verrassingen en... vanaf 15.30 uur begint de inmiddels befaamde kinderdisco

weer. De jarige speeltuin trakteert op taart (op is op). Gratis toegang.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU0MjI2MzIzMzkxMzg3ODg3JmM9ZDJuMyZiPTEwMjUwMzg1OTMmZD1zN3M0dTR0.wbDhmlvINJpzjWMENwVGL0v1BoW0YGFaCuOJrMP-sCY


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 Ringvaartdijk: Zolang er niet wordt ingegrepen verspreidt de alles
overwoekerende Japanse Duizendknoop zich steeds verder. Zéker nu de plant

in bloei staat en de wind de zaadjes alle kanten op blaast...

mailto:dorpsloten@gmail.com


Op de kavel waar tot voor kort één woning met daaromheen veel groen stond,
verrijzen nu drie reusachtige panden op de adressen Sloterweg 842, 844 en

846. De kavel wordt wederom maximaal volgebouwd. Gelukkig staan er langs
de lommerrijke Sloterweg ook nog oude boerderijen, arbeiderswoningen en

losse panden die wél passen in de oeroude Slotense lintbebouwing.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Eén van de kunstwerken van het Zandsculpturen Festival, dat tot en met 23
oktober in De Oeverlanden gratis te zien is: 'Knibbel, Knabbel, Gucci' van
kunstenaar Martijn Rijerse. Een hedendaagse versie van het huisje van de

heks in het sprookje over Hans en Grietje: op straat
gezette jongeren ambiëren geld, een rolex, het Nederlandse paspoort,
vrouwen, een dure telefoon... Om dat te bereiken, gaan ze rare dingen

doen... Lees verder...

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU0MjI2MzIzMzkxMzg3ODg3JmM9ZDJuMyZiPTEwMjUwMzg2MTcmZD12NWkyaDlw.EEMYMnOXwLvAdeOEGQdimI0-77SNmnPBnX3Qff7nYRI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU0MjI2MzIzMzkxMzg3ODg3JmM9ZDJuMyZiPTEwMjUwMzg5MjYmZD1lNmk0YjZ0.nknuiO61eOfpHMr3kqvIi-L_ZHn6bM4xtm374bC2s-E
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU0MjI2MzIzMzkxMzg3ODg3JmM9ZDJuMyZiPTEwMjUwMzg2MDAmZD1sOWw3ZjNw.P6M7n5UGXuvfNgEhi-qwV1bANtpBBi6DQHYP1Pg4Teg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDU0MjI2MzIzMzkxMzg3ODg3JmM9ZDJuMyZiPTEwMjUwMzg2MTImZD1wNHc4bDN4.T0HrBG-cNYXfbyA-D6W7XMZ5kzTXDYz_IGkCSTI0vPc

