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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Strijd gaat door na verwerpen moties over Lutkemeerpolder

Gemeente wijkt structureel af van bestemmingsplan Sloten

Wethouder buigt zich over analyse verkeer Sloterweg

Praat mee over de toekomst van het Sloterkerk-gebouw

AGENDA

Maandag 21 t/m donderdag 24 november

• Maandag na 07.00 uur t/m donderdag 05.00 uur: Plesmanlaan tussen

benzinestation aan Langsom en rotonde Baden Powellweg in beide richtingen

afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

Woensdag 23 november

• 20.00 – 22.00 uur (uiterlijk): Inspiratie-avond over de toekomst van het

Sloterkerkgebouw. Zie hieronder bij 'Akertjes'.

Zondag 27 november

• 14.00 – 16.00 uur: Vrijwilligersmiddag met 'high tea' voor iedereen (met

partner), die lid is van een van de werkgroepen van de Dorpsraad of de

beheergroep Vrije Geer. Stadsboerderij Osdorp, op de hoek van de Osdorper

Ban en de Baden Powellweg Botteskerksingel 30B. Aanmelden kan via deze

link.

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.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ4OTEmZD1vOHY4bTVt.y82YkVF_7ZAaqVIv41QaKpgqw-bTY73xpgpKtJZsPmo
mailto:dorpsloten@gmail.com
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5MDMmZD1oOGgzazNv.ieYeHsC701PItbGd9G8vLqK2dbHFp6RwMbVgKj01XDM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5MTMmZD15N2E4dDJm.hVSa0cxltop2tq3ZJZGcCb7KPfwYgYkJ8Z_9DPBtJD4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5MjImZD1qMm02Yjlj.zo5F7bgn2whDljnYGWVRp9fp9iuGqRWtvs5EYNhth4A
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5MzAmZD13OXA5ejd0.vd8tGU-ucbycfxiEL1CugxCCGvnR8qYen2U39nxQI34
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5MzcmZD1kMXI1bDFp.cEl_gsbd6723AhyTRtKlfITLRaUj0iT3luLmBUZ-JUk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5NDUmZD1xN3Y3eDRi.UTlDXyh-1HrBoVsSmqEdY4nCIiPCIxZ7oTlbzPIo-Mc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5NTMmZD1iNnUyeDd3.VddajyMVp__OaViRmY_vlp4mUAtS3qwH3itOvzJBDZU


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.

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: Ed Stoop.

• 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

Strijd gaat door na verwerpen moties over Lutkemeerpolder

Een meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt nog altijd de

komst van distributiecentra naar de Lutkemeerpolder, zo bleek tijdens

de gemeenteraadsvergadering van 9 november.

De voorstellen van de SP en de Partij voor de Dieren om Voedselpark

Amsterdam te ondersteunen en mogelijk te maken in de Lutkemeerpolder

kunnen op groeiende - maar nog niet voldoende - steun rekenen. Beide

partijen en Platform Behoud Lutkemeer geven de strijd echter nog niet op.

Ook deskundigen op het terrein van logistiek en verkeer steunen hen nu.

Onbegrijpelijk, achterhaald en ondoordacht

SP-raadslid Erik Bobeldijk: “Het is onbegrijpelijk dat er wordt gekozen voor

meer industrie in zo’n groen gebied. Amsterdam zou zo’n mooi initiatief voor

stadslandbouw juist moeten omarmen.” Uit een artikel in het Parool van 10

november blijkt dat ook verkeersdeskundigen grote vraagtekens zetten bij de

bouw van distributiecentra in het groen van de Lutkemeerpolder: "De visie van

wethouder Van Dantzig dat die distributiecentra noodzakelijk zijn voor de

bevoorrading van de stad, is achterhaald en ondoordacht."

Bestemmingsplan deels aanpassen

Een dag eerder pleitten vier insprekers in de stadsdeelcommissie van Nieuw-

West voor het gedeeltelijk herzien van het huidige bestemmingsplan

Lutkemeerpolder zodat hier óók stadslandbouw mogelijk wordt met

gerelateerde bebouwing. Zo zou Voedselpark Amsterdam hier alsnog

gerealiseerd kunnen worden. Dit voorstel komt ook nog in de gemeenteraad

en de oppositie zal ook dan weer haar best doen om het College op andere

gedachten te brengen. Blijft de wethouder alleen 'geld' centraal stellen?

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5NjImZD16OG81eDJk.zGWhG4y7rZ63-uvdJNDp8pyK2XKhR1jGnSsZoIETUIc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5NjkmZD1uOXU0ajls.G1pdWpqkOx9uuRs3-Pgb9PHstK4olfkcJp0Brq79ciU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5NzgmZD11MXY2ejB2.ONl597MZe_xSfFGKbbqFI10-I-DPBKwP7OyZRgelFMY
mailto:roerdomp@kpnmail.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5ODQmZD12MG40bzJ2.PM8Q4E3whMj6kAOwb5o6Srgkm02BnhQLR27TXfGKvys
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjQ5OTMmZD1qMWgydTNy.o28TEdL-mtR5RzUeeT_l9jBg5yP7ScudAtEG0NG_P-g
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjUwMDAmZD13N3g0aTBh.su29-Nig6E6JAUw9TN0dpQUlTPsPl_i4dAE-BFmJdqg
mailto:N.Weeling@amsterdam.nl
mailto:k.el.gouy@amsterdam.nl
mailto:sjoerd-jaasma@hotmail.nl
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDg0Njk3MjcxMjMxODQ2OTAwJmM9dzNhNSZiPTEwNDE5NjUwMDcmZD1kMmkycDVi.4rK1svyJZbG3p85RhkId3oMI5QcsXI8szOsA8lF6x_w


Lees verder...

Gemeenteraadslid Erik Bobeldijk (SP) geeft in de raadzaal in de Stopera
toelichting op beide moties over de Lutkemeerpolder. Dat GroenLinks, de

PvdA, D66 en JA21 beide moties afwijzen, betekent dat zij zelfs niet in overleg
willen gaan over de Lutkemeerpolder. Deze partijen plus het CDA willen ook

het bestemmingsplan van de polder niet gedeeltelijk herzien.
De VVD, PvdD, Bij1, DENK, Volt, FvD, Lijst Kabamba en de SP steunden beide

moties wel. Foto: Jim Haijen.

Gemeente wijkt structureel af van bestemmingsplan Sloten

“Daar gaan we weer…”, zo betoogde stadsdeelcommissielid en

Slotenaar Monique van 't Hek op 8 november, "want bovenop alle

onrust over het bouwplan Kuykhoven speelt nu een soortgelijke zaak

over een lunchroom die op het Sloterpleintje, tegenover de Molen van

Sloten zou moeten komen".

Ook nu wordt het zorgvuldig en democratisch tot stand gekomen

bestemmingsplan weer ambtelijk terzijde geschoven en lijken de

stadsdeelcommissie (SDC) en het Dagelijks Bestuur (DB) hier geen rol in te

kunnen spelen. Of toch?

Dat kan toch niet zomaar?

“Hoe is dit in vredesnaam mogelijk?”, vroeg Van ’t Hek tijdens de

stadsdeelcommissievergadering. Dat zelfs de uitgebreide, stevig onderbouwde

en kwalitatief zeer goede zienswijze van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

zomaar terzijde geschoven wordt. Zij stelde hierover diverse mondelinge

vragen aan portefeuillehouder Sandra Doevendans. Die gaf op haar beurt aan

te onderzoeken of het huidige vergunningenstelsel kan worden aangepast,

maar of dat soelaas biedt voor dít bouwplan is de vraag.

Lees verder…
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Het verzet richt vooral tegen 'Kiosk A' en minder tegen 'Kiosk B' waar vroeger
de haringkar stond. Kan de in het bestemmingsplan democratisch afgesproken

inrichting van de openbare ruimte zomaar, zonder enige politieke
tussenkomst, ambtelijk worden aangepast, omdat een ondernemer een 'leuk'

plannetje heeft?

Wethouder buigt zich over analyse verkeer Sloterweg

Tijdens de afsluiting van de Sloterweg voor asfalteringswerkzaam-

heden in de week van 3 tot 10 november, ontstonden elders in Nieuw-

West verkeersopstoppingen.

Dat er opstoppingen ontstaan, is volgens de portefeuillehouder Verkeer van

Nieuw-West Nazmi Türkkol niet ongebruikelijk, omdat verkeersdeelnemers nu

eenmaal tijd nodig hebben om van hun vaste routes af te wijken. En over de

Sloterweg-West rijden immers nog altijd per etmaal ruim 15.000 voertuigen.

Wethouder is aan zet

Stadsdeelcommissielid Piet Boon zag hierin wel een kans om opnieuw zijn

voorstel op tafel te leggen om de uitvoering van de verkeersmaatregelen op de

Sloterweg en de Laan van Vlaanderen twee tot vier jaar uit te stellen totdat op

de T106 en de T107 de doorstroming is verbeterd. Daarom werd er weer

ingesproken door bewoners, die hoopten de plannen alsnog van tafel te vegen.

Ook diverse leden van de stadsdeelcommissie deelden opnieuw hun

standpunten voor en tegen de door de gemeenteraad gekozen

verkeersoplossing Variant 2A. "Maar", zo gaf Türkkol onomwonden aan: "Het

stadsdeel is niet aan zet. De gemeenteraad heeft afgelopen januari een besluit

genomen en de wethouder moet nu bepalen hoe dit het beste kan worden

uitgevoerd."

Waarom het allemaal zo lang duurt

De portefeuillehouder legde ook uit waardoor de nulmeting van de diverse

verkeersstromen zo lang heeft geduurd. Tot slot beloofde hij opnieuw dat hij

later alle ruwe onderzoeksresultaten transparant met de stadsdeelcommissie

en de bewoners zal delen.

Lees verder…
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Nazmi Türkkol heeft in stadsdeel Nieuw-West onder andere 'verkeer' in zijn
portefeuille, maar geeft aan dat niet híj, maar de wethouder nu aan zet is om

het besluit van de gemeenteraad uit te voeren. Foto: Cees Fisser.

AKERTJE

Praat mee over de toekomst van het Sloterkerk-gebouw

Op woensdag 23 november is iedereen om 20 uur van harte welkom

om deel te nemen aan de inspiratie-avond in de Sloterkerk.

De insteek? Op zoek gaan naar nieuwe wegen voor dit gezichtsbepalende

gebouw in het dorp.

Kerkgebouw biedt veel kansen en mogelijkheden

Terwijl de kerkelijke gemeenschap die in de Sloterkerk samenkomt al jaren

vergrijst, vonden er de afgelopen jaren verschillende experimentele

activiteiten plaats. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe

activiteiten. Dominee Martijn van Leerdam: "De Sloterkerk is een beetje van

ons allemaal." Daarom kan en wil de kerkelijke gemeente niet alleen besluiten

over de plannen hiervoor. De kerk zou vaker open kunnen zijn voor de buurt.

Ook zouden er meer muzikale, culturele en kunstzinnige activiteiten kunnen

plaatsvinden. Daarom is de kerk op zoek naar nieuwsgierige buurtbewoners

die willen meepraten over de toekomst van de Sloterkerk. 
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De Sloterkerk staat middenin de samenleving en is een beetje van ons
allemaal. Daarom is iedereen van harte welkom om te komen meedenken over

de toekomst van dit rijksmonument. Foto: Martijn van Leerdam.

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

Sint-Maarten op Sloten.

Nu de nieuwbouw op de voormalige parkeerplaats van Sportpark Sloten bijna
is voltooid, heeft de gemeente - zoals afgesproken - de sloot tussen de

Sloterweg en de kavels uitgegraven. Net als bij de andere zelfbouwkavels, die
al eerder richting de Slotense dorpskern werden volgebouwd, legt de

gemeente ook hier duikerbruggen aan. Hier ziet u dat deze stevig gefundeerd
zijn. Als de oevers van de sloot straks begroeid zijn, zullen de nieuwe

woningen hierdoor waarschijnlijk beter gaan aansluiten bij de omliggende
bebouwing. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Dat mag ook wel eens gezegd: Het is een gouden vondst van de gemeente om
het snoei- en tuinafval in korven te verzamelen. Het ophalen van gebundeld
tuinafval zorgde jarenlang voor onduidelijkheid, maar daarvan is nu geen

sprake meer. Slotenaren en tuinders van de V.A.T. maken massaal gebruik
van de Slotense 'kooi' op de hoek Vrije Geer / Osdorperweg.

De eindopbrengst van het benefietconcert voor Oekraïne in de Sloterkerk komt
uit op 1.510,05 euro. Dit bedrag is overgemaakt naar het project Centrum

voor psychosociale zorg in Lviv. Mocht u nog iets willen doneren, denk dan aan
het Rode Kruis. Organist David Schlaffke van de Sloterkerk is getrouwd met
een Oekraïense en vertelt uit eerste hand dat het Rode Kruis daar erg goed
werk doet. Op de foto: Violistse Oresta Lenyshyn, verbonden aan een aantal

orkesten en ensembles zoals het Lviv Filharmonisch, het strijkorkest Lviv
Virtuosi en het Oekraïens/Oostenrijks K&K Philharmoniker. Pianist Brian

Fieldhouse is verbonden aan het Royal Ballet, Covent Garden en De Nationale
Opera en is ook getrouwd met een Oekraïense. Foto: Geert Verweij.
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