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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Referendum over Behoud Hoofdgroenstructuur dichterbij

Molen van Sloten zoekt fondsen voor nieuwe roeden en lift

Grootschalige verbouwing Dorpshuis gaat beginnen

AGENDA

Zaterdag 4 februari

• 15:00 – 18:00 uur: Officiële start van de verbouwing van het Dorpshuis

Sloten. Gezellige middag in het Dorpshuis met wat te drinken en wat te

happen. Informatie over de werkzaamheden en de planning. Wie dat wil kan

zich ook al aanmelden voor een deelproject.

Zondag 5 februari

• 11.30 uur: Eucharistieviering met koorzang in de Sint-Pancratiuskerk,

Sloterweg 1186, Sloten. Pastor Luc Sermeus van de parochie De Vier

Evangelisten gaat voor. Na afloop elkaar ontmoeten met koffie en thee

achterin de kerk.

• 14.30 – 16.00 uur: Huisconcert van pianist Joop Koopman. Klassiek

geschoold, maar vooral improvisatie op eigen composities, van minimalistisch

tot romantisch. Huis te Vraag, Rijnsburgstraat 51, Amsterdam.

• 16.00 – 17.00 uur: Cantatedienst in de Sloterkerk. Genieten van mooie

kerkmuziek, als muzikale verdieping van een Bijbellezing en preek van de

voorganger. Osdorperweg 28, Sloten. Gratis toegang. Meer info.

Iedere donderdag

• 10.00 – 11.30 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Iedere vrijdag
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• 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 bij 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

Referendum over Behoud Hoofdgroenstructuur dichterbij

Op 26 januari stemde de meerderheid van de gemeenteraad o.a. voor

het toestaan van onbegrensd bouwen, grootschalige horeca en

parkeren in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur.

De dag ervoor had de Raad het inleidende referendumverzoek, dat binnen 27

uur gesteund werd door 18.506 Amsterdammers, al goedgekeurd.

Zo veel mogelijk steunbetuigingen

Het referendumcomité is de aangenomen wijzigingen van 26 januari nog aan

het verwerken. Als hun nieuwe tekst voor het definitieve referendumverzoek

gereed is, zullen zij opnieuw een oproep doen om hun initiatief te steunen.

Deze keer moeten binnen 10 weken ten minste 10.000 stemgerechtigde

Amsterdammers de komst van dit referendum ondersteunen. Het comité hoopt

op een veelvoud daarvan.

Immers: Hoe meer Amsterdammers aangeven dat het groen in hun stad beter

beschermd moet worden, des te sterker is de onderhandelingspositie van het

comité straks. Wie weet: Misschien gaat het dan wel zonder referendum

lukken om de meerderheid van de Raad te overtuigen al het (toekomstige)

groen in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur wél goed te blijven

beschermen. U blijft uiteraard via deze Nieuwsbrief op de hoogte. 

“Plastic kunstgras en gravel zijn toch geen groen?”

De gemeenteraad heeft het beleidskader waar het referendum over gaat op 26

januari op een aantal punten nog wat bijgeschaafd. “Je zou verwachten dat de

collegepartijen – wetend hoe groot de steun voor dit referendum is – hun

plannen al behoorlijk zouden gaan aanpassen. Niet dus. Als je plastic

kunstgras en gravel als ‘groen’ beschouwt, dan leef je toch in een heel ander

universum”, zo laat SP-raadslid Remine Alberts teleurgesteld weten.

Lees verder…
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De gemeenteraad keurt het inleidende verzoek om dit referendum te mogen
organiseren unaniem goed. Degenen die voor waren stonden op. Niemand
bleef zitten. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa kijkt blij achterom naar het

referendumcomité dat rechts naast fotograaf Tamar Frankfurther zat. 
Rechts van haar een lege stoel en daarnaast beide SP-ers Erik Bobeldijk en
Remine Alberts, die net als de PvdD al die tijd al veel kritiek hebben op het

voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Molen van Sloten zoekt fondsen voor nieuwe roeden en lift

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de Molen van

Sloten op 7 januari hield voorzitter Frans Urban een praatje op de

gezellige molenzolder.

Na het uitspreken van zijn goede wensen, gaf de voorzitter een korte update

over hoe de molen ervoor staat.

Financieel solide voor reguliere kosten

Dankzij de inzet van velen, de huurinkomsten van de school in de molenschuur

en genereuze Vrienden, heeft de molen een solide financiële basis om het

reguliere onderhoud te kunnen betalen. Op korte termijn krijgt de molen

echter te maken met noodzakelijk extra onderhoud: reparaties door

stormschade, schilderwerk, de bestrijding van bonte knaagkevers en het

vervangen van de roeden. Ook is de molenlift eigenlijk aan vervanging toe...

Wie komt helpen met financiën en fondsenwerving?

De Molen van Sloten heeft gelukkig de provinciale monumentenstatus. Dat

betekent dat de provincie gedeeltelijk helpt met het financieel mogelijk maken

van het noodzakelijke onderhoud aan de originele molenkap. Daarnaast

verwacht het molenbestuur, mede door de monumentenstatus, succesvol te

kunnen aankloppen bij diverse fondsen. De molen heeft al een grote groep

vrijwilligers, maar kan altijd meer belangstellenden gebruiken.

Op het ogenblik is de molen op zoek naar een nieuwe penningmeester en een

fondsenwerver. Tot nu toe wordt veel werk uitbesteed, maar het molenbestuur

ziet liever dat deze kennis binnen eigen gelederen wordt opgebouwd.

Daarnaast zijn ook altijd nieuwe gastheren/vrouwen en rondleiders en mensen

voor de technische dienst van harte welkom om zich aan te sluiten bij de

molenfamilie. Meer weten? Stuur een mail.

mailto:bestuur@molenvansloten.nl


Op de molenzolder hield molenvoorzitter Frans Urban, rechts op de foto, zijn
nieuwjaarstoespraak. Foto: Guido Frankfurther.

AKERTJE

Verbouwing Dorpshuis gaat beginnen

Op zaterdag 4 februari nodigt de werkgroep 'Dorpshuis Sloten' van 15

tot 18 uur iedereen uit voor een drankje en hapje in het pand.

De werkgroep geeft dan uitleg over de verschillende fasen van de verbouwing

van het pand, die tot in april zal duren en vooral op zaterdagen, maar als dat

beter uitkomt ook op andere dagen in de week, zal plaatsvinden.

De voorlopige planning

• 5 februari – 18 februari: Sloop en weghalen van alle zaken die weg moeten.

• 18 februari – 4 maart: Start met eventueel veranderen van elektra en

aanhelen van stucwerk waar nodig, schilderklaar maken.

• 4 maart – 18 maart: Start schilderen van plafond en muren.

• 18 maart – 1 april: Keuken aanpassen, inrichten, plaatsen apparatuur etc.

• 1 april – 15 april: Vloer opfrissen, afwerken en schoonmaken.

• 15 april: Feestelijke ingebruikname.

Kom gezellig meehelpen

De werkgroep is uiteraard voor bovenstaande taken telkens op zoek naar

enthousiaste vrijwilligers met twee rechterhanden. Maar, ook minder

handige mensen zijn van harte welkom. Er zijn altijd voldoende

ondersteunende klussen voorhanden en een verfkwast kan iedereen wel

hanteren.

Als u kunt, kom dan op 4 februari 's middags in ieder geval al luisteren naar de

plannen van de werkgroep. Kunt u dan niet: geen nood. Stuur een mail naar

Ben Dijkema, Petra Clement, Aad Nijhuis, Martin Huisoon, Irina Volgareva en

Hans Bakker van de Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' of kom op een

zaterdagochtend naar de Nieuwe Akerweg 14 op Sloten.
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Het huidige interieur van het Dorpshuis is sterk verouderd en ademt geen
gezellige sfeer. Na de verbouwing zult u de ruimte niet meer herkennen...

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

Automobilisten doen er echt álles aan om de rij voor de Sloterbrug en de
drempels te ontwijken. Het gevolg: diepe bandensporen vernielen het gras op
het pleintje hoek Sloterweg / Slimmeweg, waar ook de eeuwige opstapeling

van vuil naast de containers aanhoudt. "Cameratoezicht is echt de enige
oplossing", roepen steeds meer Slotenaren. "Gemeente, voer dit alsjeblieft

hier in. Die investering is snel terugverdiend!" Foto: Paula Viveen.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Nabij restaurant Aquarius, waar in augustus 2022 de oude houten bouwvallige
brug werd gedemonteerd, is inmiddels een hulpbrug voor voetgangers

geplaatst. Het restaurant Aquarius en de aanlegsteiger van de veerpont over
de Nieuwe Meer zijn nu weer goed te bereiken vanaf de bushaltes langs de

Oude Haagseweg. Foto: Erik Swierstra.
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