
Besluitenlijst vergadering Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, 10 januari 

2023 

 

Aanwezig: Sjoerd Jaasma (vz), Mireille de Ridder, Jennifer Brouwer en Piet 

Renooy (not).  

Afwezig m.k., Saskia vd Pol, Christel Maijer, Ray Kentie 

 

 

 

0. Mededelingen 

Mireille bespreekt volgende vergadering graag een aantal zaken aangaande de 

vergaderingen (frequentie, aard, inhoud e.d.). Komt op de agenda. 

 

1. Besluitenlijst 12 december. 

De vrijwilligersprijs waarvan sprake is in de notulen komt volgende keer terug. 

Notulen vastgesteld. 

 

2. Financiën 

De door ons aangevraagde subsidie is deels toegekend. Financiering van een  

aantal voorgenomen activiteiten dient te worden aangevraagd langs andere 

kanalen (Huis vd Wijk). 

Het conceptverslag van vorig keer dient 13 februari in concept af te zijn. 

Jennifer en Piet regelen. 

 

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.  

 

4. Kiosken op pleintje 

De huidige verleende vergunning (fase 1) betreft de wijziging van de 

bestemming, van verkeer naar horeca. 

Het beroep dat Dorpsraad heeft aangetekend tegen deze vergunning hebben 

wij verloren; het is niet gelukt de ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag te 

ontkrachten.  

Voor de daadwerkelijke bouw dient nog een vergunning te worden verleend.  

 

5. Verkeer Sloterweg 

Twee vertegenwoordigers van Werkgroep Sloten hebben gesprek gevoerd met 

de gemeente over het uitstel van de invoering variant 2A, verkeersmaatregelen 

Sloterweg. De reden voor de vertraging van variant 2A is duister. Blijkt geen 

technische achtergrond te hebben. 

De gemeente stelt nu drie mogelijke tijdelijke oplossingen voor. Hoewel de DR 

principieel gekant is tegen opnieuw uitstel en alternatieve maatregelen (al dan 

niet tijdelijk) gaat de voorkeur uit naar de eerste optie, te weten het in werking 

laten gaan van alle knips zonder vrijstellingen. 

 

6.  Parkeren Sloten 

De informatieavond over het parkeren van 19 december was goed bezocht 

Marc Makkes hield inleiding over parkeerdruk in dorp Sloten. 

De Dorpsraad spreekt haar zorgen uit naar de gemeente over de gevolgen van 

betaald parkeren voor specifieke Slotense situaties, zoals bij de tuinparken, 

sportpark en speeltuin. Ook vragen we aandacht voor het op een juiste wijze 

inpassen van Parkeerpalen in het beschermd dorpsgezicht en binnen de toch al 

krappe looproutes in het dorp. 

 

 



7. Oud Osdorp  

De renovatie van de Osdorperweg is nog bezig. Er zijn veel klachten over de 

aansluiting van de erven op de vernieuwde weg. 

 

8. Oeverlandengebied 

Er staan nog steeds caravans in het natuurgebied aan Riekerweg. Piet heeft 

contact hierover en overlegt ook met vereniging de Oeverlanden. 

Er is sprake van een aanvraag om andere activiteiten te gaan ondernemen op 

de landtong. Vergunning aanvraag opvragen. 

 

9. Bedreiging Hoofdgroenstructuur 

De Dorpsraad heeft de brief ondertekend waarmee vele organisaties en 

individuen zich verzetten tegen voorgenomen veranderingen in de 

Hoofdgroenstructuur van de gemeente. De voorgenomen wijzigingen vormen 

een bedreiging voor grote delen van het groen in en rond de stad, alsmede een 

verslechtering van de positie van de onafhankelijke Technische 

Adviescommissie, die  u nog veranderingen aan de Hoofdgroenstructuur toetst. 

 

10.  Kerstzingen 

Ondanks het slechte weer was er een redelijk goede opkomst bij het 

kerstzingen van ca 50 personen. Ook het gezamenlijk soep eten verliep 

gemoedelijk. 

 

11. Nieuwjaarsreceptie 

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

Spreker is mw Doevedans, bestuurder stadsdeel. Jennifer zorgt voor bloemen, 

Sjoerd voor presentje. 

 

12. Vrijwilligers 

Jennifer en Piet werken idee uit om jaarlijks vrijwilliger in het zonnetje te 

zetten. 



 

13. Vergaderlocatie 

In verband met renovatie Dorpshuis zoeken Jennifer en Sjoerd naar 

alternatieve locaties voor de vergaderingen van Dorpsraad. 

 


