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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Wel of (nog) geen betaald parkeren in Sloten in 2024?

Zeven drijvende test-oevers voor De Oeverlanden

Nieuwe 'arbeiderswoningen' aan de Sloterweg 711

13 januari: nieuwjaarsreceptie Dorpsraad in de Tuin van Sloten

AGENDA

Zaterdag 7 januari

• 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.

• 20.00 – 23.00 uur: Frisfeest bij Manege De Ruif. Exclusief voor 10- tot 15-

jarigen. Er wordt geen alcohol geschonken. Toegang sluit om 21.00 uur.

Toegang € 5,-. Van tevoren aanmelden is verplicht.

Woensdag 11 januari

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

u met uw laptop of tablet, naai- en herstelwerk 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.

Donderdag 12 januari

• 19.30 uur: Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' vergadert in het Dorpshuis. Idee

voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Vrijdag 13 januari

• 19.30 uur: Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad in Speeltuin Sloten. Zie: 'Akertje'.

Iedere donderdag
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• 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.

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

Wel of (nog) geen betaald parkeren in Sloten in 2024?

Eind vorig jaar werd bekend dat met ingang van 2024 overal rónd het

dorp Sloten betaald moet worden voor parkeren, maar niet op het

dorp zelf.

Sindsdien zijn de Slotenaren in dubio en verdeeld wat te doen: meegaan met

deze ontwikkeling of juist niet, zodat parkeren hier gratis blijft?

Feitelijke parkeerdruk Sloten is veel hoger

De werkgroep Sloten en de Dorpsraad organiseerden hierover op 19 december

een bijeenkomst. Uit de bijdrage van Marc Makkes van de werkgroep bleek dat

de gemeente niet goed op de hoogte is wat op het dorp openbare en eigen

grond is. “Als de gemeente bijvoorbeeld de privé-plekken achter het Greenstay

Hotel aan de Ditlaar niet had meegeteld, had men gezien dat de feitelijke

parkeerdruk op het dorp niet 68%, maar 95% bedraagt”, aldus Makkes.

Als op Sloten betaald parkeren zou worden ingevoerd, dan verstrekt de

gemeente per drie volkstuinen maximaal één parkeervergunning. Verslaggever

Cees Fisser van Westersite.nl en Buurtkrant NieuwSloten Nieuws was aanwezig

en doet verslag.

Lees verder…
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Verkeerskundige Antoon Groot van de gemeente aan het woord. 
Foto: Cees Fisser.

Zeven drijvende test-oevers voor De Oeverlanden

Het bestuur van de vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' zal samen

met Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap van Rijnland en de

gemeente Amsterdam een pilot 'natuurvriendelijke oevers'

laten uitvoeren.

Dit laat bestuurslid Tom Koudstaal van de vereniging weten.

Verbetering biodiversiteit

"Dit initiatief komt wonderlijk genoeg voort uit ons - helaas - verloren hoger

beroep bij de Raad van State tegen de kapvergunningen voor het Project

Zuidasdok. Na afloop van de zitting kwam ons bestuur in gesprek met

ambtenaren van het projectbureau Zuidasdok, die toen de intentie uitspraken

om een pilot voor natuurvriendelijke oevers te financieren", zo vertelt Tom.

"Na zeer positief overleg met hen en de andere deelnemende partijen, wordt

er nu een ontwerp voor deze pilot gemaakt door een extern bureau. Dit

bureau was al eerder betrokken bij een ontwerp voor het verbeteren van de

biodiversiteit in het kader van de Ontwikkelstrategie en heeft veel kennis op

dit gebied.

Het nu nog voorlopige plan is om aan het begin van het Jaagpad achter de

steigers een zevental drijvende oevers te maken met verschillende drijvende

oplossingen en verschillende golfbrekeroplossingen. Er zal monitoring

plaatsvinden om te kunnen bepalen welk type eiland robuust is en het best is

voor de biodiversiteit."



Foto: Marijke Turksma.

TOEN EN NU

Nieuwe 'arbeiderswoningen' aan de Sloterweg 711

Wie al wat langer deze Nieuwsbrief - toen nog krantenrubriek - leest,

kent het verhaal over de strijd om de laatste arbeiderswoningen aan

de Sloterweg buiten de dorpskern te behouden.

Ondanks de tomeloze inzet van Nico Jansen zijn de oude woninkjes toch

gesloopt. Maar met zijn actie bereikte Nico wel dat de gemeente toezegde om

aan de voorkant van de kavel huizen te bouwen die zouden lijken op de

oorspronkelijke woningen. Inmiddels is de bouw begonnen.



Januari 2020 en december 2022 aan de Sloterweg 711. Toen: de
arbeidershuisjes kort voor de sloop, nu: nieuwe woningen in aanbouw op

dezelfde locatie. Foto's: Erik Swierstra.

AKERTJE

13 januari: nieuwjaarsreceptie Dorpsraad in de Tuin van Sloten

Na twee jaar onderbreking door corona wordt de decennialange

traditie van de Dorpsraad weer opgepakt.

Bewoners, vrijwilligers en anderen die zich betrokken voelen bij het landelijke

gebied van Nieuw-West zijn weer welkom om te proosten op het nieuwe jaar.

Dit jaar wordt de bijeenkomst van 19.30 tot 22.30 uur gehouden in de Tuin

van Sloten, het speeltuingebouw aan de Sloterweg 1252 A.

Portefeuillehouder Sandra Doevendans van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-

West en iemand van de Dorpsraad zullen het woord voeren. Iedereen kan

genieten van de heerlijke hapjes die Margreet en Alexander zullen bereiden.

In de Tuin van Sloten kan iedereen het hele jaar door genieten van de
sfeervolle en creatieve inrichting. Een ideale plek om elkaar te ontmoeten.

Het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:

dorpsloten@gmail.com

Het lijkt al weer zolang geleden... Op 23 december, onder leiding van
dirigente/pianiste Jane Lang, kerstliedjes zingen in de Sloterkerk. Na afloop

zorgde de Dorpsraad in het Dorpshuis voor erwtensoep en glühwein.

Veel kinderen hebben met hun ouders genoten van de avontuurlijke en lekkere
kerstspeurtocht door de Molen van Sloten. Foto: Jolanda Edema.
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