
Besluitenlijst vergadering Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, 28 november 2022 

 

Aanwezig: Sjoerd Jaasma (vz), , Christel Maijer, Jennifer Brouwer, Saskia vd Pol,   

Ray Kentie en Piet Renooy (not).  

Gast voor laatste agendapunt: Monique van het Hek (lid (SDC) 

Afwezig m.k.a. Mireille de Ridder 

 

 

0. Mededelingen 

Piet meldt dat de “natuurcamping”, een open liggend stuk land bij Nieuwe 

Meer, weer is (illegaal) bezet met caravans. In de gaten houden. 

 

1. Besluitenlijst 16 november. 

vastgesteld 

 

2. Financiën 

De opgestuurde conceptbegroting 2023 leverde enkele vragen van gemeente 

op. Jennifer handelt af. 

 

3. Sloten - Kuykhoven 

De bouwplannen bij Kuykhoven kennen twee vergunningsaanvragen,  te weten 

1 voor de wijziging bestemmingsplan (naar bestemming “wonen”) en 2 voor de 

daadwerkelijke bouw. Dit was aanvankelijk onduidelijk. De ingediende 

bezwaren worden nu opgevat als zienswijzen voor de tweede 

vergunningsaanvraag. De tweede aanvraag wordt behandeld via de 

zogenaamde “uitgebreide” behandeling, waardoor bezwaar niet mogelijk is. Na 

de behandeling van de zienswijze rest alleen het beroep bij de rechter. Sjoerd 

houdt vinger aan de pols. 

Inmiddels heeft Sjoerd ook geïnformeerd of er een geldige stikstof vergunning 

is afgegeven. 



4. Kiosken op pleintje 

Er is een vergunning verleend voor de bouw van twee kiosken op het plein voor 

het dorp. Het beroep dat Dorpsraad heeft aangetekend tegen de vergunning, 

alsmede het verzoek voor voorlopige voorziening, staan op de rol op maandag 

5 december.  Sjoerd en drie bewoners zijn aanwezig in de rechtbank. 

5. Overlast Xenios 

Over de exploitatievergunning voor clubgebouw Xenios is hoorzitting geweest. 

Het verslag hiervan is er nog niet. 

6. Vrijwilligers dag 

De vrijwilligers dag van 28 november was een groot succes. Dat vonden niet 

alleen de tevreden organisatoren, maar ook de bezoekers toonden zich 

tevreden. Via een kort vragenlijstje lieten 20 van de bijna 40 bezoekers hun 

mening weten.  

Deze groep waardeerde de bijeenkomst met een gemiddeld cijfer van 8,6. Leuk 

om mensen te spreken, te leren kennen of weer eens te zien waren veel 

gemaakte opmerkingen. Graag ziet men volgend jaar weer een dag als deze 

georganiseerd worden. High tea bleek goed te bevallen, maar ook genoemd 

werden excursie te voet of fiets met een gids, bbq-en en ook werd het idee van 

een klein presentje voor vrijwilligers geopperd, bijvoorbeeld iets “groens”. 

Gevraagd naar andere wensen, werden lezingen, workshops, films of lekker 

eten in Dorpshuis genoemd. 

Tot slot is ook een aantal keren aangegeven dat meer voorlichting en feedback 

vanuit de Dorpsraad op prijs wordt gesteld. Waarvan acte! 

 

7. Kerstzingen 

Het zingen bij de kerstboom is verplaatst naar 23 december, 17.30. Dit in 

verband met de finale van WK voetbal. 

 

 

8. Nieuwjaarsreceptie 



De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 13 januari in gebouw van de Speeltuin. 

Spreker is mw Doevedans, bestuurder stadsdeel. Uitnodigingen gaan de deur 

uit langs dezelfde weg als bij vrijwilligersdag. Speciale uitnodigingen naar 

gebiedsmakelaars. Voor hen tevens een opzetje maken voor periodiek overleg. 

 

9. WOOS 

De voorzitter van de woonboten overleggroep WOOS heeft aangegeven 

hernieuwd contact te willen met DR. Wordt uitgenodigd. 

 

10.  Parkeren 

Volgend jaar wordt betaald parkeren ingevoerd in de gebieden rondom 

dorpsraadgebied. Sloten en Oud Osdorp blijven vooralsnog buiten het 

betaalregime. De vraag is of “wij” daar blij mee zijn. Monique wil graag polsen 

onder bevolking. We besluiten tot een oploop op 19 december, 19.30 in het 

Dorpshuis. Daar zal een vertegenwoordiger van de gemeente bij aanwezig 

moeten zijn om toelichting te geven (Monique) 

 


