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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Overbruggingsmaatregelen om Sloterweg veilig te maken

Wapenborden voor Liesbeth Berghuis en Jan Brockhoff

Groot onderhoud aan Groene AS-eilanden langs Zwarte Pad

Johan van Weerdenburg overleden

Slotense projecten worden betaald uit 'buurtbudget'

AGENDA

Maandag 28 t/m woensdag 30 november

• 07.00 – 16.00 uur: 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.

Donderdag 1 en vrijdag 2 december

• 07.00 – 16.00 uur: Vrije Geer(weg) is afgesloten tussen Kortrijk en de

kruising met Ditlaar. De omleiding loopt over de Vrije Geer tussen Langsom en

Ditlaar. Kortrijk is te bereiken via de Plesmanlaan en de rotonde Baden

Powellweg. Meer info.

Donderdag 1 t/m maandag 12 december

• 10.30 – 17.30 uur: Slotenaar en voormalig dorpsraadslid Louis Jurgens

verkoopt weer kerstbomen aan de Ditlaar, Sloten. U vindt zijn kraam voor het

hek naar het ponyweiland achter de Sint-Pancratiuskerk.

Vrijdag 2 t/m zondag 4 december
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• 18.00 – 22.00 uur (vrijdag) en weekend 14.00 – 18.00 uur: Tentoonstelling

'Apotheca' (opslagplaats voor geneeskrachtige kruiden). Drie kunstenaars

tonen met hun schilderijen en sculpturen in het Kunstpaviljoen, dat in de

Groene AS ligt, hun liefde voor kunst en natuur. Gratis toegang. Nieuw en

Meer, Oude Haagseweg 51.

Zaterdag 3 december

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

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan.

Woensdag 7 december

• 16.00 – 20.00 uur: Inloopbijeenkomst van de gemeente Amsterdam over het

herstel van de eilanden aan de Ringvaartdijk, langs het Zwarte Pad. Theehuis

de Akermolen, Zwarte Pad 30. Zie hieronder.

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.

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

Overbruggingsmaatregelen om Sloterweg veilig te maken

Wethouder Melanie van der Horst heeft op 28 november tijdens een

ambtelijk overleg moeten besluiten dat Variant 2A voorlopig nog niet

ingevoerd kan worden, omdat er geen ontheffingen verleend kunnen

worden als de Sloterweg en Laan van Vlaanderen worden afgesloten.

Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten en andere belanghebbenden komen in

aanmerking voor ontheffing. Daaraan verandert er niets, maar het lukt de

gemeente niet om op korte termijn een digitaal ontheffingssysteem

('Intelligente Toegang') in te voeren.
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Drie opties voor tijdelijke maatregelen

In januari 2022 stemde de gemeenteraad in met het verkeersveiliger maken

van de Sloterweg-West. Toen werd gekozen voor Variant 2A waardoor de

Sloterweg en de Laan van Vlaanderen met camerahandhaving

('elektronische knips') afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Omdat de wethouder het onverantwoord vindt om de verkeersonveiligheid op

de Sloterweg nog langer te laten voortduren, zijn er drie mogelijke

overbruggingsmaatregelen voorgesteld. Deze kunnen in maart of april 2023

van kracht worden. Welke maatregel het College van Burgemeester en

Wethouders in januari 2023 gaat kiezen, hangt mede af van wat de bewoners

en ondernemers uit de buurt ervan vinden. De wethouder reageert ook op de

drie aangenomen moties.

Lees verder…

Als onderdeel van het project 'Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar' richt de
gemeente de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar nu al in als 30 km-gebied. De

nieuwe drempels liggen al op de Plesmanlaan. Omwonenden melden dat het
daar werkt: de automobilisten móeten hun snelheid hier nu wel matigen. Deze

nieuwe drempels ogen onschuldig, maar blijken in de praktijk bijzonder
effectief.

Wapenborden voor Liesbeth Berghuis en Jan Brockhoff

Op 27 november organiseerde de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp in

de Stadsboerderij Osdorp een 'high tea' voor alle vrijwilligers van de

werkgroepen en de beheergroep Vrije Geer.

Voordat iedereen mocht aanvallen op alle hartige en zoete lekkernijen,

verraste dorpsraadslid Jennifer Brouwer twee Slotenaren met een Wapenbord

als dank voor hun verdiensten. Liesbeth Berghuis was ongeveer 20 jaar lid van

de Dorpsraad en was altijd betrokken bij de organisatie van allerhande

evenementen, zoals ook voorgaande vrijwilligersdagen.

De op Sloten geboren Jan Brockhoff was 28 jaar lid van de werkgroep Sloten.

"Er is veel bereikt in al die jaren", laat Jan weten. Als voorzitter loodste hij de

werkgroep door een intensieve periode. Uiteindelijk nam de gemeente

afgelopen januari het besluit om de Sloterweg veiliger maken.
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Jennifer Brouwer (midden) tussen de twee vrijwilligers die verrast werden met
een Wapenbord: Liesbeth Berghuis en Jan Brockhoff.

Groot onderhoud aan Groene AS-eilanden langs Zwarte Pad

Wie van de Molen van Sloten naar de Akermolen fietst of wandelt,

kiest waarschijnlijk voor de kortste en groenste route.

Over het Zwarte Pad, langs de Ringvaartijk, door de provinciale Hoofd-

groenstructuur De Groene AS, die ongeveer 30 jaar geleden is aangelegd.

Spontane verbossing is niet wenselijk

Geleidelijk is de begroeiing op de twaalf eilandjes in de watergrens met

woonwijk De Aker compleet veranderd. Van nat rietmoeras naar beboste volle

biotopen.

Dat oogt misschien wel leuk, maar de wildgroei aan bomen en hun vallende

bladeren hebben ervoor gezorgd dat de grond van de eilanden tegenwoordig

droog is. Daarmee zijn de eilanden niet meer aantrekkelijk voor de bedreigde

waterspitsmuis, noordse woelmuis en ringslang, terwijl dit ecolint wel speciaal

voor deze soorten is aangelegd.

Kortom, werk aan de winkel. De gemeente zal ook de vlonders herstellen. Alle

werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Meer

weten? Kom op 7 december tussen 16 en 20 uur naar de inloopbijeenkomst in

Theehuis De Akermolen.

Lees verder…
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Om ervoor te zorgen dat bedreigde dieren weer kunnen overleven op de 12
eilandjes, moeten de meeste bomen, die hier spontaan zijn gaan groeien,

gekapt worden. Foto: Erik Swierstra.

LIEF EN LEED

Johan van Weerdenburg overleden

'Boertje' Weerdenburg is op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed op

21 november overleden.

Johan was - met recht - een bekend Slotenaar. Bekend van het Caravan

Centrum aan de Sloterweg, als dorpsraadslid, maar vooral als vrijwilliger voor

de Sint-Pancratiuskerk.

Dubbel onderscheiden

Op 11 januari 2019 ontving Johan voor al zijn inzet voor Sloten het Wapenbord

van de Dorpsraad en een jaar later kwam daar nog een Koninklijk lintje voor

hem en voor zijn echtgenote Corrie bij. Johan zette zich al decennia lang, zelfs

nog als kranige tachtigplusser, in voor de Slotense Sint-Pancratiuskerk.

Vele jaren was Johan dé steun en toeverlaat van de Sint-Pancratiuskerk, onder

andere als penningmeester, toezichthouder op het groot onderhoud van het

rijksmonumentale pand en als beheerder van het kerkhof, waar hij op 28

november onder grote belangstelling - na een Nederlandstalige viering - in het

familiegraf is bijgezet.

Het zal kaal zijn om Johan nooit meer in zijn auto of op zijn fiets met

achteruitkijkspiegel op het dorp te ontmoeten en zijn kenmerkende groet

"geluk" toegewenst te krijgen...
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In 2018 was Johan uiteraard paraat om ook de ophoging van het nieuwste
deel van de begraafplaats persoonlijk te begeleiden. 

AKERTJE

Slotense projecten worden betaald uit 'buurtbudget'

Vooral duurzame en vergroeningsprojecten kregen bij de stemmingen

veel steun. Ook een aantal projecten op Sloten mag worden

uitgevoerd:

• Bomen planten tegen hittestress krijgt € 10.000: Extra bomen aanplanten bij

de rotonde Vrije Geer / Plesmanlaan als vervanging van gerooide bomen

(1.739 stemmen). 

• Speeltuin Sloten verduurzamen door aanschaf en installatie van

zonnepanelen en een boiler krijgt € 35.000 (1.299 stemmen).

• Bankjes plaatsen rond Natuurpark Vrije Geer krijgt € 5.000 (968 stemmen).

• Vergroenen parkeerplaatsen Akersluis krijgt € 14.000 (889 stemmen).

• Vergroenen 13 ongebruikte parkeerplaatsen aan eind Zuiderakerweg krijgt

€ 5.000 (682 stemmen)

Ook het plan van Nancy Louws om de beide parkeerplaatsen aan de
Akersluis te vergroenen wordt uitgevoerd.
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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 helft van de Osdorperweg ligt nog maanden open voor het groot
onderhoud. Foto: Theo Durenkamp.

De najaarszon accentueert de prachtige rode verkleuringen van
de Liquidambar styraciflua (Amberboom) op het Dorpsplein. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

De Dorpsraad organiseerde op 27 november een zeer geslaagde, gezellige en
lekkere 'high tea'-vrijwilligersdag in de Stadsboerderij Osdorp. Precies

halverwege tussen Oud Osdorp en Sloten.

Ruim 300 mensen kwamen op maandag 28 november naar de Sint-
Pancratiuskerk op Sloten om afscheid te nemen van Johan van Weerdenburg.

Pastor Adolfs en pastor Andy leidden de eucharistieviering.
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