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IN DEZE NIEUWSBRIEF

"Dat te hoge bouwplan ‘Kuykhoven’ mag daar niet komen!”

Meer bijval dan ooit voor Voedselpark Amsterdam

Verduurzaming oude huizen van Sloten

Dorpsraad verwelkomt al zijn vrijwilligers bij 'high tea'

AGENDA

Woensdag 2 november

• 18.30 uur: In het kader van Allerzielen zegent pater Andy Jebarus de graven

op de begraafplaats achter de Sint-Pancratiuskerk, Sloterweg 1186, Sloten.

• 19.00 uur: Pater Andy Jebarus gaat voor in Allerzielen-Eucharistieviering in

de Sint-Pancratiuskerk. Gedenken van overledenen en speciaal degenen die

het afgelopen jaar zijn overleden. Na afloop: koffie en thee achterin de kerk.

Donderdag 3 november

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

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

Donderdag 3 en vrijdag 4 november

• De Sloterweg is afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Ditlaar en rotonde

Anderlechtlaan.

Vrijdag 4 november

• 16.00 – 17.00 uur: Cantatedienst in de Sloterkerk. Genieten van mooie

kerkmuziek, als muzikale verdieping van een Bijbellezing en preek van de

voorganger. Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang. Meer info.

Zaterdag 5 november

• 09.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom
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Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan.

• 10.00 – 14.00 uur: Natuurwerkdag op Natuurpark Vrije Geer bij Sloten. Kom

ook! Aanmelden is verplicht. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en soep voor

de lunch. Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

• 11.00 – 16.00 uur: Natuurwerkdag in De Oeverlanden. Kom gezellig

helpen. Aanmelden is verplicht. Voor lunch met brood en soep wordt gezorgd.

Deelname is gratis.

• 11.00 – 18.00 uur: Tien kunstenaars tonen hun werk tijdens

expositie 'Grafiek 22' in het Expo Paviljoen, op het voorveld, met

workshop. Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51. Gratis toegang.

• 20.00 uur: Laagdrempelig en bijzonder concert met Renaissance-muziek in

de Sloterkerk. Koor ‘Ensemble Illustre’, dat bestaat uit jonge zangers (18 - 35

jaar), musiceert samen met professionals op orgel, gamba en luit. Entree: 12

euro (studenten / 65+) of 20 euro. Meer info.

Zondag 6 november

• 11.00 – 18.00 uur: 'Grafiek 22', Nieuw en Meer. Zie hierboven.

• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Optreden van Vivezza Trio (viool,

klarinet en piano); levendige en opgewekte muziek van Bruch, Mozart en

Fauré. Toegang: 10 euro (Vrienden: 9 euro). Osdorperweg 28, Sloten.

Van maandag 7 t/m donderdag 10 november

• Geen doorgaand verkeer op de Sloterweg tussen Johan Huizingalaan en

Christoffel Plantijnpad (bij de manege).

Woensdag 9 november

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

u met uw laptop of tablet en proberen 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.

• 19.00 – 20.00 uur: Informatiebijeenkomst over het stemmen op ingediende

plannen ter verdeling van het buurtbudget. Slotenaren kregen door een fout

bij de drukker een verkeerde brief thuis. Speeltuin Sloten, Sloterweg 1252A.

Meer info.

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.

Eerste zaterdag van de maand

• 09.30 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom
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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

"Dat te hoge bouwplan ‘Kuykhoven’ mag daar niet komen!”

Dat liet bijna de hele stadsdeelcommissie van Nieuw-West (met één

stem tegen) tijdens haar vergadering op 25 oktober ondubbelzinnig

duidelijk weten aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West.

De stadsdeelcommissie legde met haar van links tot rechts gesteunde

ongevraagde advies maximaal druk op het Dagelijks Bestuur. Ook de

commissie vindt dat dit te hoge bouwplan in het hart van Sloten geen

definitieve bouwvergunning mag krijgen. Acht partijwoordvoerders, behalve

die van de VVD, hielden hartstochtelijke betogen over het belang van het

beschermen van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten en dat dit bouwplan

daarom op deze plaats nooit gerealiseerd mag worden.

De waarom-vraag

Ook portefeuillehouder Sandra Doevendans toonde zich niet gelukkig dat zij dit

langlopende dossier van haar voorgangers geërfd heeft. Maar hoe naar ze dit

ook vindt, ze moest toegeven dat de projectontwikkelaar juridisch gezien sterk

staat. Ook zíj kan geen antwoord geven op de wáárom-vraag over de

verhoging van het bouwplan van de projectontwikkelaar in het hart van Sloten.

Doevendans: “Ik wil graag het gesprek over de zorgen en commotie aangaan

met de mensen van Lebo, omdat ik oprecht benieuwd ben hoe zij daar

tegenaan kijken.”

Fase 2 van de procedure opnieuw

Op woensdagochtend ontvingen de 12 bezwaarmakers wederom een

ingewikkelde procedurebrief van de gemeente. De boodschap: Fase 2 van de

procedure moet opnieuw. Doevendans daarover: “Ik baal hiervan. Ik had eerst

zelf goed geïnformeerd willen worden. Daarna had ik dan een duidelijkere brief

kunnen sturen. Er waren ook o.a. vragen over de informatiebijeenkomst

genoemd in het feitenrelaas. Zodra ik meer weet, kom ik naar Sloten en ga ik

met alle belanghebbenden in gesprek.”

U kunt de vergadering van de stadsdeelcommissie van 25 oktober 2022

terugkijken via deze link. Het agendapunt over het Slotense duurde 1,5 uur

van tijdcode 1.20.20 tot 2.50.19.
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Lees verder...

Gesteund door een volle publieke tribune vertelde inspreker Matthijs Nijenhuis,
die sinds een paar jaar naast de bouwkavel woont: “Voordat we ons huis
kochten, hebben we in het bestemmingsplan opgezocht wat de maximale

bouwhoogte op het terrein van de voormalige garage zou worden. Dat was 8
meter. Ons huis is het hoogste pand rond deze kavel en is 7 meter hoog. Dat

vonden wij dus acceptabel. Maar, daarna hebben de gemeente en de
projectontwikkelaar, zonder ons als omwonenden ook maar één keer te

informeren, die bouwhoogte zomaar naar 10 meter verhoogd. Hoe kan dat?
Dat is toch overduidelijk strijdig met het Beschermd Dorpsgezicht Sloten?

Waarom in vredesnaam werkt de gemeente hieraan mee?” Foto: Cees Fisser.

Meer bijval dan ooit voor Voedselpark Amsterdam

Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op 26 oktober

2022 bleek dat alle oppositiepartijen de deur voor de komst van

Voedselpark Amsterdam naar de Lutkemeerpolder op een kier willen

zetten.

Dat is heel goed nieuws. Tot nu toe was er nog maar weinig steun in de

gemeenteraad voor de gedachte dat de wereld fors is veranderd in 20 jaar.

Druk op D66, GroenLinks en PvdA neemt toe

Zo lang is het geleden dat het bestemmingsplan van de Oud Osdorpse polder

werd veranderd. Voor een groot deel van de polder werd de bestemming, na

een frauduleus proces, toen veranderd van ‘landbouw’  in ‘bedrijventerrein’. De

gemeenteraadsleden hadden de Lutkemeerpolder geagendeerd op verzoek van

de stadsdeelcommissie Nieuw-West, die op 5 juli 2022 een motie hierover had

aangenomen. Op 26 oktober bleek dat de voltallige oppositie in de

Amsterdamse gemeenteraad, mede als gevolg van de vele mails die zij hadden

ontvangen, zich in de Lutkemeerpolder en het Voedselpark is gaan verdiepen.

Ál die raadsleden willen nu in gesprek gaan en onderzoeken of, hoe en waar

precies het Voedselpark in de Lutkemeerpolder kan komen.

Gaat het College alsnog in gesprek?

30 november wordt een heel belangrijke dag voor Oud Osdorp: Dan gaat de

raad stemmen over twee moties van de SP. Zullen ook de collegepartijen hun

oogkleppen afzetten? 

Lees verder…
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De gemeenteraadsleden spraken in de Stopera opnieuw over de toekomst van
de Lutkemeerpolder. Zij waren blij met de vele informatieve mails die zij

hadden ontvangen van voorstanders van het Voedselpark. Foto: Iris Poels.

AKERTJES

Verduurzaming oude huizen van Sloten

Het dure aardgas geeft een boost aan de verduurzaming van

woningen, ook op Sloten. Dit begint bij isolatie.

Vraag is: "Hoe kun je de oude woningen, die veelal van voor 1900 zijn en

enkelsteens (zonder spouwmuren) zijn het beste isoleren?"

Start nieuwe werkgroep op 14 november

Omdat bijna alle Slotenaren in hetzelfde schuitje zitten, namen Monique van 't

Hek en Hans Bakker het initiatief tot een informatieavond en (hopelijk) de

oprichting van de werkgroep 'Verduurzaming Sloten'. Op maandag 

14 november om 19.30 uur is hiervan de startbijeenkomst in het Dorpshuis.

Voor deze avond zijn uitgenodigd: Mickey van der Stap, duurzaamheids-

coördinator stadsdeel Nieuw-West, René Jansen, projectdirecteur 02025 (een

netwerk van koplopers in de Amsterdamse energietransitie) en Annette ten

Doeschate, Coördinator Duurzaam Erfgoed van de gemeente Amsterdam.

Inventarisatie van vragen

"Verwacht van deze bijeenkomst niet dat er meteen oplossingen geboden

worden", legt Monique uit. "We krijgen eerst voorlichting en kunnen onze

vragen op tafel leggen. Dan kunnen we samen met de gemeente en eventuele

anderen oplossingsrichtingen gaan uitwerken. We kunnen beginnen met het

'laaghangende fruit', want ook oude huizen zijn met beperkte middelen al

aardig te isoleren. Dat is de eerste stap. En als we samen optrekken, kunnen

we misschien kortingen krijgen."

Toekomstige verwarming met 'duurzaam gas'?

Uit de plattegrond 'Amsterdam aardgasvrij' blijkt dat de gemeente voor Sloten,

de grachtengordel en een deel van de binnenstad denkt aan een 'duurzaam

gasnet' om de huizen in de toekomst te verwarmen. Maar daarover is

voorlopig nog niets bekend. Deze kwalificatie geeft wel aan dat de gemeente

verwacht dat de oude Slotense huizen niet of moeilijk te verwarmen zijn met

warmtepompinstallaties. Logisch, want daarvoor geldt een veel lagere

instelling van de basistemperatuur dan voor de CV-ketels. Maar is er al wat

bekend over dit 'duurzame gasnet'?
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Regels zonnepanelen en installaties in Beschermd Dorpsgezicht

Een voorbeeld van een andere vraag, die geldt voor huizen in de oude

dorpskern, is welke voorwaarden er gelden voor het aanbrengen van

zonnepanelen en andere installaties op woningen in het Beschermd

Dorpsgezicht Sloten. Het is voor iedereen van belang daarvan op de hoogte te

zijn. Zo wordt voorkomen dat een huiseigenaar met de beste bedoelingen zijn

woning verduurzaamt en dat de gemeente daarna langskomt en meldt dat dit

hier niet is toegestaan.

Alle woningen op Sloten zijn verschillend. Het is daardoor onmogelijk om voor
alle woningen één verduurzamingsplan te presenteren. Als uw woning over

een kruipruimte beschikt, dan kan vloerisolatie een goede investering zijn. Dat
is een relatief eenvoudige ingreep, die 's winters zorgt voor een behaaglijker

woning en een verlaging van de stookkosten. Als meer bewoners tegelijkertijd
gezamenlijk verduurzamen, levert dat mogelijk kortingen op.

Dorpsraad verwelkomt al zijn vrijwilligers bij 'high tea' 

Iedereen die lid is van een van de werkgroepen en/of van de

Beheergroep Vrije Geer is op zondag 27 november (met introducé)

welkom om te komen genieten van een gezellige en lekkere 'high tea'.

Het feestje wordt gehouden van 14 tot 16 uur in de Stadsboerderij Osdorp,

Botteskerksingel 30 B, bij de hoek van de Osdorper Ban en de Baden

Powellweg.

Landelijke sfeer tússen Sloten en Oud Osdorp in

Waarom daar? En niet ergens in Oud Osdorp of op Sloten? Omdat deze

'boerderij' mooi halverwege ligt tussen de beide dorpen. De Dorpsraad hoopt

zo op een hogere opkomst. Het blijft een verrassing van welke hartige en

zoete heerlijkheden u kunt genieten, maar verse scones mogen natuurlijk niet

ontbreken. 

Aanmelden voor dit lekkere uitje

Door corona kon de Dorpsraad twee jaar geen vrijwilligersdag organiseren. De

eerder geplande activiteit in de buitenlucht moest door de regen worden

afgelast. Voor de zekerheid wordt deze middag dus binnen georganiseerd.

Kom ook! Aanmelden kan via deze link.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDc0NTUwNjY1MjM2OTc3OTY0JmM9eDNkOCZiPTEwMzYyOTQ5NTQmZD1sMGU2cTZs.foaCJJEuWEiRpj8QQ0D4Ca7k_zP9vvJjY9LP48IDyh0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDc0NTUwNjY1MjM2OTc3OTY0JmM9eDNkOCZiPTEwMzYyOTQ5NTgmZD1nNGUzeDBt.F4xXjMBfh-0Ev5bfODZOQwXqNQZiiJi59yqVw401p00
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDc0NTUwNjY1MjM2OTc3OTY0JmM9eDNkOCZiPTEwMzYyOTQ5NjImZD1tMG8zejJ3.zzBt9mI7x-0YMgNiQMpBqwHowFLq9nqF9P0sHeIT50Y


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

In de vroege avond van 28 oktober liepen maar liefst 300 kinderen verkleed
en joelend door het dorp in het kader van Halloween. Na afloop werd een

spannende 'Draculadisco' georganiseerd in het Speeltuingebouw. Ook Lena (9)
en Sienna (4) waren van de partij. Wie durft bij de pomp een snoepje te

pakken? Als je dat doet, kleuren de ogen van het skelet felrood...

mailto:dorpsloten@gmail.com


Iedereen zei het meteen al toen er véél te veel zand gestort werd op de
bouwkavel naast Sloterweg 705 - waar vroeger de landarbeiderswoningen
stonden. Inmiddels is de gemeente er ook achter dat zand niet zóveel kan

inklinken. Nu wordt dus met man en macht al dat overtollige zand
weer afgegraven en afgevoerd.

Op 2 november komt pater Andy Jebarus de graven op het Sint-
Pancratiuskerkhof zegenen (zie agenda hierboven). Dit jaar heeft Allerzielen

voor velen een ándere betekenis, omdat sinds 9 oktober óók de grond rond de
dode treures is gewijd. Ondertussen blijft het engeltje, dat Suze van
Scheppingen hier in 2014 in de boomholte plaatste, waken over de

ongedoopte kindertjes die hier begraven liggen. Suze was van huis uit al op de
hoogte wat de betekenis van de treures was. Samen met pastoor Bankras
vond ze het engeltje hier daarom wel zo passend. Meer lezen? Klik hier.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDc0NTUwNjY1MjM2OTc3OTY0JmM9eDNkOCZiPTEwMzYyOTQ5NjYmZD1xOW43ejNu.2cFw2ZyK3spsrWzUbNThpqW_D2LrSEW2bl1wyIng_D4


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Op 30 oktober vierde de speeltuinvereniging Sloten haar 101-ste verjaardag.
Op deze stralende en ongewoon warme zondag konden de (geschminkte)
kinderen onder andere deelnemen aan de kinderdisco. Foto: Ilse Groot.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDc0NTUwNjY1MjM2OTc3OTY0JmM9eDNkOCZiPTEwMzYyOTQ5NjkmZD13OWg1ZjJ6.diqAc32dn5P24JBr39HAf8brVjJp8jLj-HaAeIIibrE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMDc0NTUwNjY1MjM2OTc3OTY0JmM9eDNkOCZiPTEwMzYyOTUzODQmZD11MnozdjRi.mxzUCNVFDffPB1Qp8y5wJlocZSc1kEA4se0vePd9VRA

