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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Stuur ook een zienswijze in over bestemmingsplan

Lutkemeerpolder

Veiliger maken Sloterweg weer voor onbepaalde tijd uitgesteld?

Referendum: “Blijf beschermd Amsterdams groen beschermen!”

100 digitale Nieuwsbrieven over landelijk Nieuw-West

AGENDA

Zondag 22 januari

• 14.30 – 17.30 uur: Muzikale salon en open huis bij Huis te Vraag. Twee

optredens van het Trio Natuurverdriet (viool, toetsen en zang) en van pianist

Joop Koopman. Liedjes geïnspireerd op voettochten door Nederland. Huis te

Vraag, Rijnsburgstraat 51, Amsterdam.

Zondag 22 t/m zondag 29 januari

• Molen van Sloten is gesloten voor bezoekers in verband met bestrijding

bonte knaagkevers. Meer hierover 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.

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.
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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. Van 22 t/m 29 januari gesloten (zie boven).

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

Stuur ook een zienswijze in over bestemmingsplan Lutkemeerpolder

Tot en met dinsdag 24 januari kan iedereen zijn mening geven over

het concept bestemmingsplan dat de gemeente in staat stelt om van

bijna de hele Lutkemeerpolder één groot bedrijventerrein te maken.

Het blijft onbegrijpelijk dat de gemeente deze oude plannen door wil zetten,

terwijl de aarde opwarmt, het belang van gezonde grond en voldoende

grondwater internationaal wordt erkend en de leefomgeving ondertussen

steeds ongezonder wordt voor mens en dier.

Wethouder negeert beleid van rijk en waterschap

Zélfs VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat is van mening dat door

overheden bij de ruimtelijke ordening in Nederland rekening moet worden

gehouden met een gezonde bodem en voldoende en schoon water. Zo blijkt uit

zijn toegankelijke brief van 25 november 2022 aan de Tweede Kamer. Ook het

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil sinds vorige week dat de

Lutkemeerpolder groen blijft en regenwater kan vasthouden.

Gewoon een brief sturen

Iris Poels van platform ‘Behoud Lutkemeer’ vraagt alle sympathisanten van

Voedselpark Amsterdam en van het behoud van een groen en duurzaam Oud

Osdorp een zienswijze in te dienen tegen de ‘1e Partiële Herziening

Bestemmingsplan Lutkemeerpolder’. Iris: “Dat klinkt ingewikkelder dan het is.

Een korte hartenkreet in een brief met uw persoonlijke motivatie is al

voldoende. En laat u niet misleiden door de mededeling van de gemeente dat

zij wel degelijk kleinschalige stadslandbouw in Oud Osdorp mogelijk wil

maken. Dat gaat niet over het bedreigde deel van de Lutkemeerpolder waar

we ‘Voedselpark Amsterdam’ willen realiseren.” 

Lees verder voor het postadres van de zienswijze en meer informatie…
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Op sommige plekken in de vruchtbare Lutkemeerpolder, zoals hier achter
biologische boerderij De Boterbloem, worden al distributiehallen gebouwd,

maar een groot deel van de vruchtbare polder kan nog worden gered. 
Foto: Hans Homburg.

Veiliger maken Sloterweg weer voor onbepaalde tijd uitgesteld?

“Het zal toch niet waar zijn? Heeft de gemeenteraad precies een jaar

geleden eindelijk besloten hoe de verkeerssituatie op de nu nog

overbelaste smalle Sloterweg veilig wordt… en nu wordt alles tóch

weer op de lange baan geschoven?”

Tenminste, dat staat in de brief die verkeerswethouder Melanie van der Horst

op 11 januari aan de gemeenteraad stuurde.

Hoge prioriteit aan (tijdelijke) oplossing

Na het bekend worden van deze brief barstten de Slotense groepsapps meteen

uit hun voegen. Een dag later al zou deze brief besproken worden in de

commissievergadering van de gemeenteraad. Dorpsraadsvoorzitter Sjoerd

Jaasma deed daarom in de groepsapps van het dorp meteen een oproep om zo

snel mogelijk een mail te sturen naar de raadsleden en hun te laten weten dat

uitstel voor onbepaalde tijd echt onacceptabel is.

Om hun zorgen kenbaar te maken, stuurde de Dorpsraad samen met de

werkgroep Sloten meteen een brief aan wethouder Van der Horst. Vervolgens

sprak de commissie op 12 januari kort over alle ontwikkelingen. De nieuwe

wethouder bleek hierbij goed doordrongen van de problematiek van de

onveilige Sloterweg en geeft hoge prioriteit aan het vinden van een

(tijdelijke) oplossing. Half maart verwacht zij meer te weten.

Lees verder…
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Blijft het zo druk op de Sloterweg, zoals hier op de oostelijke tak van de
smalle dijkweg, of gaat de gemeente ten minste overbruggingsmaatregelen

treffen om de fietsers op hun nog altijd onveilige Plusnet Fiets te
beschermen? 

Referendum: “Blijf beschermd Amsterdams groen beschermen!”

Op 10 januari hebben 100 Amsterdammers bij de Stopera hun

ongenoegen gedeeld met de gemeenteraad over de voorgestelde

veranderingen van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur (HGS).

Ongeveer dertig van hen spraken daarna ieder drie minuten bij de

gemeenteraad hun kritische boodschap in: “Maak het toch al kwetsbare

Amsterdamse groen niet vogelvrij.” 

Referendum organiseren

Aangezien er, na het artikel van het Parool van 12 januari, weinig vertrouwen

is dat de wethouder en de meerderheid van de gemeenteraad openstaan voor

de argumenten van de insprekers, is besloten tot het houden van een

referendum. Op maandag 16 januari is het referendumcomité 'Behoud

Amsterdamse Hoofdgroenstructuur' (werktitel) opgericht en is contact

opgenomen met de gemeente over de organisatie van het referendum. Als er

meer bekend is over hoe u dit initiatief kunt steunen, dan leest u dat uiteraard

in deze Nieuwsbrief. 

Nu nog beschermd groen is straks vogelvrij

Als de plannen van wethouder Reinier van Dantzig zouden doorgaan, betekent

dat dat overal in de stad de stadsnatuur en het natuurlandschap worden

bedreigd. “De wethouder voor de ruimtelijke ordening is wonderlijk genoeg

ook de beschermer van het groen in de stad. Dat botst natuurlijk. Dat voelt

net zo als een longarts die sigaretten verkoopt”, aldus Iris Poels van 'Behoud

Lutkemeer'.

Degenen die de natuur straks nog willen beschermen “hebben dan geen poot

meer om op te staan, maar zijn bij voorbaat monddood gemaakt”, zo laat een

andere sympathisant op de publieke tribune in de raadszaal van de Stopera

weten. Als de gemeenteraad dit ‘beleidskader’ ondanks alle protesten tóch

aanneemt, dan heeft dit ook voor Oud Osdorp en voor De Oeverlanden grote
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gevolgen. Wethouder Van Dantzig denkt daar uiteraard heel anders over.

Lees verder…

Na iedere inspreker volgde aanvankelijk luid applaus op de publieke tribune.
De voorzitter van de raadscommissie gaf toen aan dat dat niet de bedoeling
was. Dat moest ze nog wel één of twee keer herhalen voordat het publiek

overging op 'wapperen' en dat ook steeds enthousiaster deed. Na afloop van
de vergadering bedankte de voorzitter iedereen voor zijn actieve bijdragen,

ook die van het publiek. Foto: Hans Bootsma.

AKERTJES

100 digitale Nieuwsbrieven over landelijk Nieuw-West

De tijd vliegt: Deze week bezorgt de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud

Osdorp alweer voor de honderdste keer het nieuws over het landelijke

gebied in uw digitale brievenbus.

Na 43 jaar sinds 1988 als Rubriek in de Slotense Badhoevese Courant en

daarna in de Westerpost gestaan te hebben, werd op 10 februari 2021 de

overstap naar de huidige digitale vorm gemaakt. De redactie is er trots op dat

er inmiddels 1.122 abonnees zijn, van wie 79% de Nieuwsbrief wekelijks ook

daadwerkelijk leest.

Elke week weer...

De vrijwilligers van de werkgroep Publiciteit zijn er iedere week druk mee.

Naast hoofdredacteur Tamar Frankfurther, zijn ook de bijdragen en website-

werkzaamheden van (eind)redacteur Erik Swierstra onmisbaar. Sinds vorig

najaar verzorgt Dorine Duyster wekelijks de correctie. Theo Durenkamp is

alweer enkele jaren onze correspondent voor nieuws uit Oud Osdorp. Hij

werd daarmee na een onderbreking van 32 jaar lid van de werkgroep. Eerder

stond hij sinds december 1978, toen hij ook directeur van de Slotense Sint-

Jozefschool was, al aan de wieg van dit unieke communicatiekanaal dat nu al

zolang gedragen wordt door vele vrijwilligers. Hans de Waal zet de Nieuwsbrief

telkens om in een pdf-bestand, zodat deze geprint kan worden voor mensen

die geen mail hebben.

Blijf ons vooral informeren

Daarnaast leveren vele verenigingen en personen woonachtig en/of actief in

het landelijke gebied regelmatig informatie aan, waardoor dit steeds meer een
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kanaal van iedereen voor iedereen wordt. Blijf vooral uw liggende foto's van

het fraaie landelijke gebied insturen.

Na 25 jaar stopt Co Plooy als V.A.T.-voorzitter

Tijdens hun nieuwjaarsreceptie op 15 januari namen de V.A.T.-leden

na een kwarteeuw afscheid van hun trouwe, altijd parate voorzitter.

Nou ja, afscheid... Co blijft natuurlijk tuinder op het Slotense tuinpark aan de

Lies Bakhuyzenlaan.

De spil van Tuinpark V.A.T.

Secretaris Pia Smit wist veel te vertellen over Co, van wie niet altijd duidelijk

was of hij met de V.A.T. of zijn echtgenote getrouwd was. Co was immers

dagelijks op het park aanwezig, was zo nodig meteen bij nacht en ontij ter

plaatse en kent iedere tuinder en (de onderhoudsstaat van) iedere tuin.

Onder zijn leiding is er in 25 jaar veel veranderd. De V.A.T. werd al heel

vroeg aangesloten op elektra en later op wifi. Het verwijderen van het asbest

was een reusachtige klus. Natuurlijk coördineerde hij ook de komst, het

onderkomen en de renovatie van de Slotense brandspuit op het park.

Bij het honderdjarig bestaan kreeg de V.A.T. een jubileumpenning van de

gemeente Amsterdam en werd Plooy geëerd met het lidmaatschap in de Orde

van Oranje Nassau. Zo te horen is Co's  leven na zijn lange voorzitterschap

nog behoorlijk vol, maar hij zal proberen het rustiger aan te gaan doen. 

Afscheid nemend voorzitter Co Plooy geflankeerd door zijn opvolger Slotenaar
Peter Bank en secretaris Pia Smit. Bij dit afscheid ontving Co uiteraard het

certificaat Lid van Verdienste van het tuinpark. Rechts ziet u de
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

voorzittersstoel die de scheidend voorzitter mag meenemen. 

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

Ieder jaar worden de vele knotwilgen in het landelijke gebied, zoals hier langs
de Vrije Geer op Sloten, in opdracht van de gemeente gekortwiekt door de
medewerkers van Pantar. Door om-en-om te knotten, blijft oud hout - waar

insecten zich in kunnen nestelen - behouden. Aangezien insecten zorgen voor
bestuiving van bloemen én opgegeten kunnen worden door vogels, zorgt deze

werkwijze voor de verbetering van het leefklimaat, de biodiversiteit. 

De Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp werd dit jaar op
13 januari gehouden in het speeltuingebouw, waar tegenwoordig de gezellige

Tuin van Sloten is gevestigd. Dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma en
portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-

West Sandra Doevendans voerden het woord. Volgende week meer hierover.
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