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AGENDA
Tot en met 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. Sloterkerk, Osdorperweg 28, Sloten. Iedereen welkom.
Donderdag 24 en vrijdag 25 november
• Donderdag na 19.00 uur t/m vrijdag 05.00 uur: Langsom afgesloten tussen
de Sloterbrug (bij Patatzaak) en autowasstraat. Verkeer richting Badhoevedorp
rijdt via de busbaan. Verkeer richting Osdorp wordt omgeleid via Sloterweg,
Slimmeweg en Vrije Geer. Meer info.
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, Botteskerksingel 30B, op de
hoek van de Osdorper Ban en de Baden Powellweg. Aanmelden via deze link.

Maandag 28 tot en met woensdag 30 november
• Vrije Geer(weg) is afgesloten tussen de rotonde Baden Powellweg en
Kortrijk. Verkeer wordt omgeleid via Plesmanlaan en Vrije Geer. Meer info.
Donderdag 1 december
• 19.30 uur: Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ vergadert in het Dorpshuis. Idee
voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, 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.
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

Straks overal betalen voor parkeren – behalve op Sloten?
In het kader van het autoluw maken van de stad, is in 2024 ook de
rest van Nieuw-West aan de beurt om onder het betaalregime (van
1,60 euro per uur, tussen 9 en 19 uur, behalve op zondagen) van de
gemeente Amsterdam te vallen.
In grote delen van Sloten en Oud Osdorp blijft parkeren, volgens de plannen,
gratis. “Maar is dat wenselijk?”, vragen veel Slotenaren zich af.
Waterbed-effecten voor Sloten?
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de oude dorpskern, waar het in de avonden
toch vaak al lastig is om nog een vrije parkeerplaats te vinden? De discussie
onder de Slotenaren over het al dan niet dan meteen ook maar invoeren van
betaald parkeren op het dorp laaide meteen fel op in de diverse groepsapps.

Stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek (D66) stelde deze zorgen aan de
orde in de stadsdeelcommissievergadering van 22 november. Zij verzocht
portefeuillehouder Nazmi Türkkol om de Slotenaren actief hierbij te betrekken
en aan henzelf de keuze te laten voor het al dan niet invoeren van betaald
parkeren in hun dorp. Türkkol pakt dit signaal op.
Oud Osdorp heeft al ervaring met het invoeren van betaald parkeren in
naastgelegen wijken. Iedereen kan hoe dan ook al tot en met 20 januari 2023
zijn mening geven tijdens de inspraakprocedure.
Lees verder…

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al eerder is
ingevoerd. De uitbreidingen van het betaald parkeren staan in het rood en
geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en
bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud
Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar in de toekomst
betaald moet worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw
Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd)
parkeerverbod…

Worden Slotenaren ‘duurzaamheids-koplopers’?
Na een inspirerende avond op 14 november over de kansen en
mogelijkheden om de oude Slotense huizen te gaan verduurzamen,
kan iedereen zich nu aanmelden om mee te doen in de nieuwe
werkgroep 'Verduurzaming Sloten'.
De voordelen van samenwerking zijn legio: Samen professionals inhuren,
kennis en ervaring delen, geld besparen.
Doe ook mee!
“Hoe meer Slotenaren zich aansluiten hoe beter”, zo vertellen de Slotense
Monique van 't Hek en Hans Bakker na afloop. “We moeten allemaal door
dezelfde brij heen en dan is het toch slimmer om dat gezamenlijk aan te
pakken? We hopen dat veel bewoners zich zullen aanmelden. Dat kan via de
mail of met een briefje in de brievenbus bij het Dorpshuis.”
Inspirerende en informatieve avond

Drie professionals en ervaringsdeskundige Jelle van Kempen kwamen aan het
woord in het Dorpshuis. Het is hoe dan ook verstandig om – voorafgaand aan
investeringen – altijd eerst contact op te nemen met Team Duurzaam Erfgoed
van de gemeente Amsterdam.
“Er gelden voor verduurzaming nu eenmaal regels in het beschermde
dorpsgezicht en voor monumentale panden. Win dus eerst informatie in en
bestel daarna pas. Dat voorkomt grote teleurstellingen na afloop”, aldus
Annette ten Doeschate, coördinator Duurzaam Erfgoed gemeente Amsterdam.
Lees verder…

Ook Annette ten Doeschate van het gemeentelijke team Duurzaam Erfgoed
kwam aan het woord. Foto: Suzan Jacobs.

Verdrietig over, maar trots op dode das in De Oeverlanden
De belangrijke rol van Natuurgebied ‘De Oeverlanden’ werd afgelopen
zomer opnieuw bevestigd, toen twee bewoners van Nieuw en
Meer een dode das aan de rand van hun 'oprijlaan' vonden.
Bijzonder, omdat dit dier zich over het algemeen niet thuis voelt in het drukke,
hondenrijke en natte natuurgebied van Amsterdam, dat ook nog eens heel
lastig bereikbaar is.
Zeldzaam voor Amsterdam
Tóch woonde hier dus een das, maar zij heeft de aanrijding met een
passerende auto helaas niet overleefd. De kans is groot dat we anders niet
geweten hadden dat dit schuwe beest hier verbleef.
Het was in juli nog de vraag of dit vrouwtje zwanger was, maar dat was om
verschillende redenen “niet logisch en aannemelijk”, zo lieten twee
Amsterdamse ecologen weten. Dassen in Amsterdam zijn erg zeldzaam en
daarom werd besloten om het dode dier te laten opzetten. Toen werd ook
duidelijk waarom mevrouw Das zo’n dikke buik had, ze bleek flink van de
bramen te hebben gesnoept..
Lees verder…

Op 15 november heeft het bestuur van de vereniging 'De Oeverlanden
Blijven!' de opgezette dode das opgehaald bij stadsecoloog Martin Melchers.
Vanaf nu is zij voor iedereen te bewonderen in het NME-gebouw op het
depot. Foto: Nico Jansen.

AKERTJES
Naam, adres- en bedrijfsgegevens in de Dorpengids van 2023
De werkgroep Publiciteit is alweer druk bezig met de voorbereidingen
voor de volgende Dorpengids.
Hoog tijd dus om te controleren of alle gegevens uit de editie 2022 nog
kloppen.
Persoonlijke gegevens werkgroepleden
In de papieren versie van de gids zijn ook gegevens van de leden van de
werkgroepen, de Beheergroep Vrije Geer en van de BuurtAlert-groepen
opgenomen. Deze informatie staat niet online. Als u in het afgelopen jaar
actief bent geworden en er ook in wilt staan, als u wilt dat er iets aan uw
vermelding verandert of als u niet langer in de gids wilt staan, stuur dan vóór
1 december een mail naar de redactie.
Gegevens uit het deel 'Advies en dienstverlening'
Op de pagina's na de plattegrond van het nog resterende landelijke gebied
kunnen alle bedrijven, instellingen, verenigingen etc. uit Sloten en Oud Osdorp
een gratis vermelding krijgen. Veel bedrijven kiezen er gelukkig ook voor om
te adverteren in de gids. Hiermee maken zij deze uitgave ieder jaar opnieuw
weer mogelijk.
Staat uw bedrijf niet (correct) in de editie 2022 van de Dorpengids, is uw
organisatie sinds vorig jaar gestopt, wilt u adverteren in de editie 2023 of hebt
u een andere vraag, mail dan met uitgeverij Akse Media. En vermeld altijd dat
het gaat om de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp. U kunt wijzigingen uiterlijk tot
22 december indienen.

Samen Oud en Nieuw vieren in Oud Osdorp
Ook komende jaarwisseling geldt in heel Amsterdam weer het verbod
om zelf vuurwerk af te steken.
“Daardoor ontstond het plan om een feest op de Polderheuvel in Oud Osdorp
te gaan organiseren”, zegt Norinda Fennema van de Ondernemersvereniging
Tuinen van West in Oud Osdorp, die het feest zal faciliteren en deze
vooraankondiging alvast wil delen.
Goedgekeurde feestlocatie voor 31 december
Evenemententerrein ‘De Polderheuvel’ is een van de officiële locaties in de stad
waar Oud en Nieuw gevierd mag worden. Het feest wordt georganiseerd door
Monsterverbond, een locatietheatergroep onder leiding van Casper Oorthuys,
locatiemanager van de Polderheuvel. Het evenement begint om 23.00 uur bij
de ijsbaan op het evenemententerrein aan de kant van de Joris van den
Berghweg en is om 00.30 uur afgelopen.
Sfeervol evenement met vuurwerkshow
De organisatie wil en kan nog niet veel verklappen over het precieze
programma, maar wat wel al vaststaat: Iedereen is welkom, de toegang is
gratis, aanmelden is niet nodig.
Hier mag dus wél vuurwerk worden afgestoken. En hoe: Pyrofoor komt de
show verzorgen met prachtige special effects. Kortom, alle reden om nu al met
vrienden en familie af te spreken om de allereerste editie van dit bijzondere
feest in Oud Osdorp bij te wonen. Uiteraard volgt later meer 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 toegangspoort naar de grotere parkeerplaats op de hoek Sloterweg /
Anderlechtlaan is enige tijd geleden verlaagd om overlast en langparkeren
tegen te gaan. Sindsdien lijkt het laatste deel van de Sloterweg voor de
rotonde opnieuw een verzamelplek van oude auto’s te worden. Aan het groen
dat door de tegels onder de voertuigen groeit, valt te zien dat hier nu
langdurig voertuigen worden gestald. Maar dit zou toch een plek worden voor
kortparkeerders? En toch niet voor langparkeerders met busjes die niet meer
onder de toegangspoort door kunnen? Zal het parkeertarief van 1,60 euro per
uur, dat hier met ingang van 2024 moet gelden, de busjes verdrijven?

Op verschillende plaatsen in de Slotense dorpskern zijn deze streepjes op de
loopstroken aangebracht. Tot nu toe lijkt niemand te weten wie dat met welk
doel gedaan heeft. Een mysterie! Weet u meer? Stuur dan een mail.

Nu hun kroost goed en wel is uitgevlogen, kunnen mama en papa Ooievaar
weer heerlijk van elkaar en het leven genieten. Zoals hier op het weiland naast
Natuurpark Vrije Geer. Foto: Janine Kerste.

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

