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IN DEZE NIEUWSBRIEF

18.506 Amsterdammers steunen referendum over behoud

Hoofdgroenstructuur

Gezellig bijpraten bij Dorpsraad Nieuwjaarsreceptie

Bestrijding bonte knaagkevers in de Molen van Sloten

AGENDA

T/m dinsdag 31 januari

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

van bonte knaagkevers. Meer info: 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.

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
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laatste rondleiding. T/m dinsdag 31 januari is de molen echter gesloten (zie

hieronder).

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

18.506 Amsterdammers steunen referendum over behoud

Hoofdgroenstructuur

Door de reusachtig grote steun in korte tijd voor dit referendum

is de kans groot is dat er later dit jaar in Amsterdam gestemd kan

worden over de toekomst van de Hoofdgroenstructuur.

Het referendumcomité bestaat uit drie actieve bewoners uit Amsterdam-

Noord met een groot groen hart.

25 januari in de gemeenteraad

Als de gemeenteraad en de wethouder tijdens hun vergadering op woensdag

25 januari achter de plannen blijven staan om grote delen van de

Amsterdamse natuur straks minder goed te beschermen, is de kans groot dat

heel Amsterdam later dit jaar hierover naar de stembus mag. Het zou mooi

zijn als de wethouder op basis van dit evident grote verzet zijn plannen nu al

gaat aanpassen. De vergadering begint om 13 uur en de Hoofdgroenstructuur

staat geagendeerd als agendapunt 3. U kunt hierbij aanwezig zijn in de

Stopera, of dit thuis rechtstreeks of op een later tijdstip volgen via deze link.

Straks nogmaals steun betuigen?

Rekening houdend met de eerdere uitspraken van verantwoordelijk wethouder

Van Dantzig (D66) in het Parool van 12 januari lijkt de kans groot dat het

voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur alleen van tafel gaat als de

meerderheid van de Amsterdammers straks tegen stemt. Als dat het geval

zal zijn, moeten voor die tijd ten minste 10.000 Amsterdammers opnieuw dit

referenduminitiatief ondersteunen.

Dit referendum heeft inmiddels al een wonderlijke (voor)geschiedenis.

Lees verder…
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Als het voorgestelde beleid zou worden aangenomen, dan gelden de algemene
beschermende regels, die eerder voor de hele Hoofdgroenstructuur golden,

voor deze 85 ‘bijzondere gebieden’ niet meer. Welke regels hier dan wél
nageleefd moeten worden, is nog onvoldoende uitgewerkt. De Technische
Advies Commissie (TAC) mag in ieder geval voortaan geen negatief advies

meer geven over (bouw)plannen in het groen van de 85 ‘bijzondere
gebieden’. Ook bijna heel Oud Osdorp en een deel van De Oeverlanden zou

zomaar gedegradeerd kunnen worden tot een minder goed beschermd
'bijzonder gebied'. Bron: Beleidskader Hoofdgroenstructuur, gemeente

Amsterdam.

Gezellig bijpraten bij Dorpsraad Nieuwjaarsreceptie

Voor het eerst organiseerde de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp zijn

jaarlijkse samenzijn in de Tuin van Sloten, het speeltuingebouw, dat

tegenwoordig de gezellige (en lekkere) huiskamer van de speeltuin is.

Dit evenement, dat na twee jaar onderbreking weer georganiseerd kon

worden, heeft als hoofddoel om elkaar ook in de winterperiode te ontmoeten.

Inzoomen op landelijke gebied

Dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma kaartte in zijn nieuwjaarstoespraak eerst

de bedroevende staat van de wereld aan en zoomde daarna in op "onze kleine

problemen in het landelijke gebied, die toch ook van belang zijn". Jaasma

benadrukte ook dat de wens van burgemeester Halsema om de

burgerparticipatie te verbeteren nog lang niet gerealiseerd is. In tegendeel. 

Portefeuillehouder van het stadsdeelbestuur van Nieuw-West Sandra

Doevendans prees in haar toespraak de organisatiegraad van de vrijwilligers in

het landelijke gebied, hun betrokkenheid bij het gebied en hun expertise en

volharding om iets voor elkaar te krijgen. 

Lees verder…
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Na haar praatje ontving stadsdeelbestuurder van Nieuw-West Sandra
Doevendans van dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma de plattegrond van de

voormalige gemeente Sloten, die het hele gebied van 'haar' stadsdeel plus nog
een deel van stadsdeel West besloeg. 

Bestrijding bonte knaagkevers in de Molen van Sloten

Normaal gesproken is de Molen van Sloten dagelijks geopend tussen

10 en 17 uur, waarbij de laatste rondleiding om 16 uur begint.

Tot en met 31 januari is de molen gesloten, omdat bonte knaagkevers zich

verlustigden aan de houten molenbalken uit 1847.

Noodzakelijk voor behoud Slotens cultureel erfgoed

Om te voorkomen dat de bonte knaagkevers, ook bekend als 'grote

houtwormkever' en het 'doodskloppertje', de originele houten molenromp

onherstelbaar beschadigen, wordt nu ingegrepen. Al het ongedierte moet

worden vernietigd, zodat er ook geen nageslacht geboren kan worden.

De molenvrijwilligers hebben hiervoor de wanden vrijgemaakt op de twee

zolders (met de wassen beelden van de Rembrandtgroep en de

molenwerkplaats met de schaalmodellen) in de romp. Nadat het hout door een

gespecialiseerd bedrijf met chemicaliën is bewerkt en het daarna weer veilig is

om de zolders zonder bescherming te betreden, zullen de vrijwilligers

de zolders opnieuw inrichten met de uitgebreide collectie.

Op 1 februari weer open

Als alles volgens planning loopt, opent de Molen van Sloten op woensdag 1

februari om 10 uur zijn deuren weer voor bezoekers. Mocht u van plan zijn die

dag naar de molen te komen, controleer dan voor de zekerheid eerst op de

website van de molen of de werkzaamheden niet zijn uitgelopen.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Bonte knaagkever. Foto: Gilles San Martin (Wikipedia).

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

Het groot onderhoud aan de Osdorperweg in Oud Osdorp is - na de
wintervakantie - op 16 januari hervat. Nu wordt er gewerkt aan het deel

tussen de Slibveldenweg en de Raasdorperweg. Van de rijweg is ongeveer een
halve meter afgegraven. Om de percelen van de bewoners tijdens het werk
bereikbaar te houden, wordt na afgraving van de rijbaan voor elke inrit een

tijdelijke helling van fijn puin aangebracht. Foto: Theo Durenkamp.

Op het Slotense adres Ditlaar 12 vinden al geruime tijd allerlei
bouwactiviteiten plaats. Voor de goede werking van de provinciale

Hoofdgroenstructuur De Groene AS, die hier aan de noordzijde van de Ditlaar
loopt, is het te hopen dat de rust hier snel weerkeert voordat planten en

dieren uit hun winterslaap ontwaken.
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