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Het jaar 2022 begon in covid-lockdown. De traditionele 
nieuwjaarsreceptie kon daardoor helaas niet doorgaan.  

In januari is wel veel inzet gepleegd op het dossier “Sloterweg 
autoluw”.  Dat dossier bereikte een voorlopig eindpunt toen de 
gemeenteraad eind januari koos voor de zogenaamde variant 2A, 
waarmee de Sloterweg autoluwer zal worden. Het is ook een mijlpaal 
voor de werkgroep Sloten. Jarenlange actie om de Sloterweg veilig te 
krijgen lijkt eindelijk resultaat op te leveren. De hoge professionele 
kwaliteit van de inbreng van onze werkgroep is daarbij van groot 
belang geweest. 

In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De werkgroep 
publiciteit van de Dorpsraad interviewde vertegenwoordigers van de 
grootste partijen. Daarbij lag de nadruk op de standpunten omtrent 
issues in ”ons” gebied. Hiermee hoopten we de inwoners van Sloten 
Oud Osdorp te steunen in de afweging op wie te stemmen. 

Gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen was er ook de verkiezing 
van de nieuwe Dorpsraad. Gezien het beperkt aantal kandidaten 
bleek het niet nodig verkiezingen te organiseren en werden alle 
kandidaten benoemd in de Dorpsraad. Er is sprake van een goede 
verdeling van de raadsleden over het gebied: drie uit Oud Osdorp, 
drie uit Sloten. 

In goede samenwerking met Eigenwijks is een nieuwe werkgroep aan 
de slag gegaan om beter gebruik te (laten) maken van het dorpshuis.  
De werkgroep is het hele jaar actief en heeft bijvoorbeeld al 
activiteiten zoals een wijnproeverij georganiseerd, terwijl er 
periodiek in het Repair Cafe oude apparaten een nieuw leven krijgen. 

De maand april eindigde met de traditionele viering van Koningsdag 
in het dorp, met onder andere een vrijmarkt en ringsteken op de fiets 
voor kinderen. 



Mei begon voor de Dorpsraad met de ook traditionele 
Dodenherdenking aan de Osdorperweg. Voorzitter Jaasma voerde 
daar het woord, naast onder meer pater Luc Sermeus (van de 
Pauluskerk). Na de herdenking organiseerde de Dorpsraad een 
gezamenlijk koffiedrinken bij dorpsraadslid bij Christel en haar 
partner Ferry van der Laan. 

Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag organiseerde de Dorpsraad weer 
de Bevrijdingspicknick op Dorpsplein (op 8 mei). De bijeenkomst 
werd opgeluisterd door de De Wester Harmonie. 

Ondertussen wordt er het hele jaar elk weekend door de werkgroep 
Sloten Schoner vuil geprikt in Sloten en wijde omgeving. Na het 
prikken wordt dan gezamenlijk koffie gedronken. 

Op 9 juli organiseerde de Stichting Over de Rand, dat een stuk land 
beheerd aan de Osdorperweg hoek Joris van den Berghweg, een 
gezellige bijeenkomst voor de omwonenden om samen te praten 
over de toekomst van het Over de Rand terrein. Samen met de 
stichting heeft de Dorpsraad zich de afgelopen jaren sterk gemaakt 
voor een levensvatbare toekomst van het terrein als openbare ruimte 
voor jong en oud in de omgeving. 

In het landelijk gebied in Oud Osdorp bij de Polderheuvel vond in juli 
weer een groot festival plaats (Chin Chin). Het leidde tot grote 
overlast, van geluid en verkeerscongestie. Het was weer een 
voorbeeld waarom de Dorpsraad en meerdere omwonenden zich 
inzetten voor een gebruik van de Polderheuvel dat niet leidt tot grote 
overlast. Vele overleggen zijn hierover weer gevoerd. 

Hoe het wel kan bewees de stichting OndersteBoven die samen 
met Pride Amsterdam en met steun van de Dorpraad de eerste editie 
van Polderheuvel Pride organiseerde op 1 en 2 augustus. 

Ook voor het eerst: het Grachtenfestival is door de Dorpsraad naar 
Sloten gebracht. Op 15 augustus was de pittoreske dorpskern het 
decor voor een prachtig concert, waar veel luisteraars van genoten. 



Op 27 augustus werd het dorpsfeest “Sloten op z’n kop” weer 
georganiseerd waar de Dorpsraad ook steeds acte de presence geeft. 

Medio september was er de feestelijke onthulling van de 
gedenksteen ter gelegenheid van 100 jaar annexatie van de 
gemeente Sloten in 1921. Voor deze taak was burgemeester Femke 
Halsema naar Sloten gekomen om de handeling samen met 
Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma de uit te voeren. 

Diezelfde Sjoerd Jaasma overhandigde op 4 oktober de petitie 
‘Bescherm het Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ aan 
Stadsdeelcommissievoorzitter Pieter Nijhof. Het betreft de plannen 
voor nieuwbouw waar vroeger de garage Kuykhoven stond. 

Op 27 november zette de Dorpsraad alle vrijwilligers in het zonnetje 
met een gezellige en lekkere 'high tea'-vrijwilligersdag in de 
Stadsboerderij Osdorp. Precies halverwege Oud Osdorp en Sloten. 

Jan Brockhoff en Liesbeth Berghuis werden daarbij verrast met het 
Wapenbord van Verdienste, als dank voor hun jarenlange inzet voor 
respectievelijk de werkgroep Sloten en de Dorpsraad.  

 
In november werd Sloten overvallen door de plannen van de 
gemeente betaald parkeren in te voeren in Nieuw West. Dit zal 
gevolgen hebben voor het Dorpsraadgebied dat in eerste aanleg 
buiten het betaald parkeren zou blijven. Teneinde informatie te 
vergaren en te delen met de bewoners, organiseerde de Dorpsraad 



samen met de gemeente op 19 december een 
voorlichtingsbijeenkomst in het Dorpshuis. De bijeenkomst kende 
een goede opkomst. Vanuit de werkgroep Sloten blijft het overleg 
met de gemeente gaande. 

 
Traditioneel organiseerde de Dorpsraad ook weer het zingen bij de 
kerstboom, nu op 23 december. Helaas was het weer te slecht om 
buiten op het dorpsplein te zingen, maar de kerk bood een prachtig 
alternatief. Circa 50 personen zongen mee met Jane en genoten 
achteraf van soep en glühwein in het Dorpshuis. 

Het volgen en beoordelen van bouwplannen in het dorpsraadgebied 
is een taak die ook in heel 2022 op de agenda van de Dorpsraad 
stond. Het behouden van het dorpse en landelijke karakter van “ons” 
gebied staat daarbij altijd voorop. Een voorbeeld hiervan is het plan 
om op het pleintje aan het begin van het dorp twee kiosken te 
vestigen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
De Dorpsraad en omwonenden verzetten zich tegen deze aantasting 
van het dorpse karakter. 

Op de agenda van de Dorpsraad stond ook het hele jaar de 
verkeerssituatie op de Osdorperweg. Vele overleggen waaraan is 
deelgenomen door de Werkgroep Landelijk Oud Osdorp hebben nog 
steeds niet geleid tot een bevredigende, duurzame oplossing.  

Wat wel gestaag doorging het hele jaar is de uitwerking van de 
plannen voor het Over-de-Rand terrein. Voormalig Dorpsraadlid 



Gerrit Oostendorp werkte daaraan, samen met bewoners van de 
Osdorperweg. 

In alle stilte werkte de Werkgroep Historie ook dit jaar weer verder 
aan het optekenen van de historie van ons gebied. Het archief dat de 
werkgroep heeft aangelegd, heeft inmiddels de aandacht getrokken 
van het Stadsarchief Amsterdam. Dit jaar bezocht directeur Bert de 
Vries de werkgroep. Nadere samenwerking ligt in het verschiet. 

Veruit de grootste werkgroep is de Beheergroep Natuurpark Vrije 
Geer. Tientallen vrijwilligers werkten het jaar door samen met 
groenmedewerkers van de gemeente aan het onderhoud van dit 
kleine maar fijne natuurpark. Veel van hen waren aanwezig op 5 
november om mee te doen met de Nationale Natuurwerkdag op 
Natuurpark Vrije Geer. Er werden veel biologische voorjaarsbollen 
geplant. 

Van al deze en nog veel meer activiteiten in het Dorpsraadgebied 
werd en wordt verslag gedaan in de wekelijkse digitale nieuwsbrief, 
verzorgd door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad, onder 
redactie van Tamar Frankfurther en Erik Swierstra. Door de 
werkgroep wordt ook de website slotenoudosdorp.nl beheerd. Deze 
website fungeert als platform voor vele organisaties in het gebied en 
vormt een onmisbare schakel in het sociale leven in het gebied. 

 
 

  



Eindverantwoording Subsidie 2022  1-1-2022 t/m 31-12-2022 

Bankkosten 
                                                                    

124,17  

Verzekeringen 
                                                                    

449,78  

Over de rand terrein en dorpshuis huur 
                                                                         

2,00  

Werkgroepen 
                                                                    

395,77  

Website 
                                                                    

302,75  

Dorpsraad Divers 
                                                                    

604,04  

Diverse activiteiten voor de dorpen 
                                                                 

3.539,31  

Eherkenning 
                                      

101,52  

Vrijwilligersvergoeding secretaris 
                                                                    

150,00  

KPN 
                                                                      

36,26  

Waternet 
                                                                      

29,00  

Vattenfall eindafrekening 
                                                                 

475,66  

Totaal  
                                                                 

6.210,26  

  

  
Uiteensplitsing activiteiten dorpsraad 2022 

4 mei viering 
                                                                    

265,00  

5 mei viering 
                                                                    

743,17  

Koningsdag 
                                                                    

500,00  
Kerstboom dorpsplein + Zingen onder de 
boom  

                                                                    
880,94  

Vrijwilligersdag  
                                       

1.150,20  

Totaal 
                                                                 

3.539,31  

 
Kosten van KPN, Waternet en Vattenfall zijn niet terugkerende kosten dit gaat nu via Eigenwijks. 


