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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Dorpsraad: "Bouw lunchroom op Sloterpleintje mag niet

beginnen"

Groot onbegrip over uitstel Variant 2A op Sloterweg

Wat zijn de gevolgen van invoering betaald parkeren rónd

Sloten?

Denk mee over de rol van Oud Osdorp in de voedselvoorziening

AGENDA

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.

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.

Zaterdag 10 december

• 17.00 – 18.00 uur: Choral evensong 'Nine Lessons and Carols' in de

Sloterkerk. Het Sloten Evensong Choir zingt kerst- en adventsliederen

afgewisseld met het lezen van Bijbelteksten. U krijgt ruim de gelegenheid om

mee te zingen. Ondertussen genieten van de Sloterkerk, die al helemaal in

kerstsfeer versierd is. Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang. Na afloop:

gezellig napraten in een van de plaatselijke restaurants. Meer info.

Woensdag 14 december

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

• 15.30 – 19.00 uur (15.30 uur: inloop; 16.00 uur: start; 18.00 uur: borrel en

gezamenlijk eten): Commons Lab over stadslandbouw in de Lutkemeerpolder

en Osdorper Bovenpolder in Nieuw-West. Zie hieronder bij ‘Akertje’. Ru Paré,

Chris Lebeaustraat 4, gratis toegang. Aanmelden verplicht.

Maandag 19 december

• 19.30 uur: Informatiebijeenkomst in het Dorpshuis Sloten over het

voornemen van de gemeente om rond Sloten betaald parkeren in te voeren en

over het uitstel van de invoering van Variant 2A van project 'Sloterweg Veilig'

en de voorgestelde tijdelijke overbruggingsmaatregelen. Meer informatie volgt

in de Nieuwsbrief van volgende week.

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. Ondertussen genieten van prachtig versierde kerstkerk.

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

Dorpsraad: "Bouw lunchroom op Sloterpleintje mag niet beginnen"

Een ondernemer heeft een bouwaanvraag ingediend om op het

Sloterpleintje - het pleintje tegenover de Molen van Sloten waar

vroeger de haringstal stond - een lunchroom te bouwen en op de plek

van de haringkar een 'rug-aan-rugkraam' neer te zetten.
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De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Sloten keren zich tegen het

plan om nóg meer horeca op Sloten te vestigen en willen het pleintje ook

vrijhouden voor andere doeleinden. Aangezien de ambtenaren van de

gemeente via een uitgebreide procedure - buiten de politiek om -

medewerking hebben verleend aan dit bouwplan, moet de Dorpsraad beroep

instellen bij de rechter om dit bouwplan alsnog tegen te houden.

Om te voorkomen dat de initiatiefnemer tijdens dit proces al begint met

bouwen heeft de Dorpsraad op 1 december een 'voorlopige voorziening bij de

rechtbank' aangevraagd.

Op hoofdlijnen

De belangrijkste argumenten die de Dorpsraad aanvoert zijn:

• Door het stadsdeel was beloofd dat er niet nóg meer horeca op Sloten bij

zou komen.

• Het pleintje moet beschikbaar blijven voor andere initiatieven, zoals de

eerdere Winterfair en geplande biologische markten.

• Grenzend aan het Beschermde Dorpsgezicht Sloten moeten open ruimtes

worden gekoesterd.

Wie de hele argumentatie van de Dorpsraad wil inzien, klikt hier.

Het karakteristieke Sloterpleintje vormt nu een mooie entree van het dorp
Sloten, waar fietsers en wandelaars - al dan niet genietend van een ijsje of
frietje - even op adem kunnen komen. Sloten heeft duidelijk al voldoende

horeca.

Groot onbegrip voor uitstel Variant 2A op Sloterweg

Op 28 november liet de wethouder Verkeer weten dat de gemeente

Amsterdam het niet voor elkaar krijgt om Variant 2A om de Sloterweg

veilig te maken (en het waterbedeffect in Nieuw Sloten te voorkomen)

in het eerste kwartaal van 2023 in te voeren.

Aangezien zij de huidige zeer gevaarlijke verkeerssituatie op de Sloterweg

serieus neemt, stelt zij voor tijdelijke overbruggingsmaatregelen te treffen.

Deze worden in de komende periode voorgelegd aan diverse belanghebbenden

in Sloten en Nieuw Sloten.

Waar loopt de gemeente tegenaan?
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Ondertussen doen veel vragen de ronde in Sloten en Nieuw Sloten: "Wat is de

gemeente al die tijd dan aan het doen?", "Waarom is dat dan zo ingewikkeld?"

en "Waarom benut de gemeente ervaringen met reeds actieve soortgelijke

systemen bij andere gemeenten niet?" Omgevingsmanager Bernard Kroeger

geeft - voor zover hij kan - tekst en uitleg.

Lees verder...

Als het aan verkeerswethouder Melanie van der Horst ligt, zal het vanaf begin
2023 erg rustig en dus veiliger worden op de Sloterweg, het Plusnet Fiets.
Alleen nooddiensten en de bussen zullen dan tijdelijk boetevrij langs de

camera's kunnen rijden. In januari 2023 neemt het College van Burgemeester
en Wethouders definitief het besluit wat te doen nu de invoering van

Variant 2A opnieuw langer op zich laat wachten.

Wat zijn de gevolgen van invoering betaald parkeren rónd Sloten?

Het voornemen van de gemeente om overal rónd Sloten betaald

parkeren in te voeren, zorgt voor verhitte discussies onder bewoners

in de Slotense dorpskern.

Wat is wijsheid? Aan de gemeente vragen om hier dan ook maar meteen

betaald parkeren in te voeren, of juist niet?

Aanvullingen en ervaring delen

Inmiddels heeft de gemeente ook door dat de invoering van betaald parkeren

in Nieuw Sloten en De Aker direct invloed zal hebben op de beschikbare vrije

parkeerruimte op Sloten. Daarom wordt Sloten nu ook officieel betrokken bij

de inspraak.

Eindredacteur van Nieuw Sloten Nieuws en verslaggever op Westersite.nl Cees

Fisser stelde een aantal aanvullende vragen aan de beleidsadviseur Parkeren

van de gemeente en geeft diens antwoorden met de lezer.

Voormalig dorpsraadslid Guido Frankfurther heeft in zijn vroegere functie van

portefeuillehouder Verkeer in stadsdeel Centrum veel ervaring opgedaan met

het fenomeen 'betaald parkeren' en deelt zijn visie op de problematiek voor

Sloten.

Lees verder…
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Als het parkeren op Sloten gratis blijft, zal dan de parkeerdruk hier op de
Osdorperweg in 2024 verder toenemen? Komt Sloten dan vol te staan met

auto’s van reizigers, die hier (lang)parkeren en verder reizen met fiets, bus,
trein of vliegtuig?

AKERTJE

Denk mee over de rol van Oud Osdorp in de voedselvoorziening

Door de verdichting van de stad en de hoge grondprijzen staat

de stadslandbouw onder druk. Nieuw-West is met zijn 160.000

inwoners een grote voedselconsument en hier ligt bovendien

vruchtbare landbouwgrond klaar om gebruikt te worden.

Hier ligt de kans om bewoners te betrekken bij kleinschalige voedselproductie

met korte ketens.

Lutkemeerpolder en Osdorper Bovenpolder

De gemeente Amsterdam wil deze vruchtbare kleigrond verkavelen tot

distributiecentra voor Schiphol. Platform 'Behoud Lutkemeer' en zijn vele

sympathisanten willen Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder

realiseren.

Ook de Osdorper Bovenpolder ligt in Oud Osdorp. Deze polder ligt ten

noordoosten van de Lutkemeerpolder en wordt wél behouden voor landbouw.

De precieze invulling hiervan ligt nog open. Onder de noemer Stadslandgoed

Nieuw-West is een groep van lokale (boeren-)ondernemers samen met actieve

bewoners bezig met de ontwikkeling van gezamenlijke plannen voor de

toekomstige invulling voor een groot deel van deze polder.

Antwoorden vinden op twee vragen

Op woensdagmiddag 14 december proberen de aanwezigen van 15.30 tot

19.00 uur bij Ru Paré antwoorden te vinden op twee vragen: Welke afspraken

kunnen worden gemaakt over de 'governance' (= wijze van besturen;

basisprincipes, gebruik, beheer, inrichting, financiën) van de gronden die in

niemands en ieders bezit zijn? En: Hoe kunnen de bewoners van Nieuw-West

verbonden worden met deze stadslandbouw? Meer informatie, gratis toegang.

Aanmelden verplicht.
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Platform 'Behoud Lutkemeer' strijdt voor behoud van kostbare landbouwgrond
en tegen verdozing. 

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

Al jaren geleden is de peilschaal in de waterloop onder de Molen van Sloten op
mysterieuze wijze verdwenen. Het werd dus hoog tijd om er een terug te

plaatsen. Herman Kuykhoven, vrijwilliger bij de Molen van Sloten, monteert de
nieuwe peilschaal op een houten steunplank. Daarna hebben Frits van

Millingen en Theo IJpma de peilschaal in de waterloop geplaatst. Op het
moment van montage stond hij op 64 cm -NAP. Voortaan kan iedereen hier

dus weer precies de waterstand aflezen. Foto: Theo IJpma.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Voortaan heeft het laantje naar de begraafplaats achter de Sint-Pancratiuskerk
een naam: het Johan van Weerdenburglaantje. Jenno en Angela Fabriek

vonden dit een passend en troostend eerbetoon aan Johan van Weerdenburg,
die o.a. lange tijd beheerder van de begraafplaats was, op 21 november 2022

overleed, en hier nu zelf ook begraven ligt.

Op 5 december bezocht Sinterklaas ook basisschool De Driesprong op Sloten.
Geheel in stijl van het landelijke gebied werden Sint en zijn Pieten onthaald
met trekker en huifkar en vanaf de Slimmeweg feestelijk begeleid door alle

leerlingen en docenten. Foto: Christel van der Laan. 
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