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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Groot onderhoud Osdorperweg: oude vervuiling gaat én nieuwe

komt

Asbest op speelterrein ‘Over de Rand’ in Oud Osdorp

Stand van zaken referendum Hoofdgroenstructuur

AGENDA

Woensdag 15 februari

• 19.30 – 20.30 uur: Tijdens de landelijke actiedag voor de slachtoffers

van de aardbeving in Turkije en Syrië is de Sloterkerk geopend voor gebed en

om een kaarsje op te steken.

Zaterdag 18 februari

• Vanaf 10 uur: Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' verricht groot onderhoud aan

het Dorpshuis. Deze week wordt gewerkt aan de elektra en wordt er gestuukt.

Komt u ook gezellig helpen? Van harte welkom! Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Zondag 19 februari

• 14.30 – 16.00 uur: Lezing ‘De wilde stad, de biodiversiteit van Amsterdam’

door stadsecoloog Geert Timmermans. Over ecologie in Amsterdam en (het

beleid van) de ontwikkeling van een natuurinclusieve stad met een grote

biodiversiteit. Gratis toegang. Huis te Vraag, Rijnsburgstraat 51, Amsterdam.

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.
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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. Akersluis 10, Sloten.

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

Groot onderhoud Osdorperweg: oude vervuiling gaat én nieuwe komt

De lang aangekondigde en bekritiseerde opknapbeurt van de

Osdorperweg in Oud Osdorp tussen de Ookmeerweg en Halfweg is in

volle gang.

De aannemers werken in opdracht van de gemeente gestaag alle werkfasen af,

maar het project kampt nu met een tegenvaller. Bij de werkzaamheden

is vervuilde grond vrijgekomen. Deze grond is met plastic afgedekt en ligt nu

te wachten om verantwoord te worden afgevoerd.

Borden waarschuwen passanten om vooral uit de buurt te blijven van de
giftige grond. Foto: Theo Durenkamp.

Nieuwe puinlaag is opnieuw vervuild

Als deze vervuilde grond verantwoord is afgevoerd, zal - ook hier - op het

wegdek een laag van 30 cm met puinkorrels worden aangebracht. Deze

nieuwe fundering is elders al gestort en moet ervoor zorgen dat de smalle

dijkweg, die valt onder het Hoofdnet Fiets, straks minder snel bezwijkt onder

het zware vrachtverkeer.

Dit puin blijkt echter op zijn beurt opnieuw vervuild. Het zit vol microplastics,

elektronica en wie weet wat voor andere schadelijke materialen. De kans dat

deze op termijn het grondwater in de naastgelegen sloten zullen gaan

vervuilen is reëel. Omwonenden zijn dan ook bezorgd. Grijpt de gemeente
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tijdig in of zal deze nieuwe vervuilde grond spoedig onder een nieuwe laag

asfalt worden verborgen?

Wie over de Osdorperweg wandelt, ziet dat het puin dat net ter versteviging
op de Osdorperweg is gestort vermoedelijk afkomstig is uit gesloopte huizen.

Het bevat plastic, metaal, bestek, allerlei elektronica en elektrakabels.
Foto: Hans de Waal.

Asbest op speelterrein ‘Over de Rand’ in Oud Osdorp

Toen Liander en de gemeente op het speelterrein op de hoek

Osdorperweg / Joris van den Berghweg gingen graven, stuitten hun

medewerkers op asbest.

De werkzaamheden zijn meteen stilgelegd en het asbest wordt voor de zomer

verwijderd. De gemeente benadrukt in zijn bewonersbrief dat het gevonden

asbest geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Plannen speelterrein goedgekeurd

Deze asbestvondst staat los van de herinrichting van het terrein komende

zomer. De gemeente heeft de plannen van de Stichting 'Over de Rand' en de

Dorpsraad inmiddels goedgekeurd en er geld voor beschikbaar gesteld. De rest

van het benodigde geld hopen de stichting en de Dorpsraad te verkrijgen door

fondsenwerving en crowdfunding.

Lees verder…

Het 'Over de Rand-terrein' mag pas weer betreden worden als het asbest is
verwijderd. Foto: Theo Durenkamp.

Stand van zaken referendum Hoofdgroenstructuur

Vorige maand hebben maar liefst 18.506 stemgerechtigde

Amsterdammers binnen 27 uur het inleidende referendumverzoek
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over de Hoofdgroenstructuur gesteund. 

Veel betrokken bewoners van het landelijke gebied vragen zich bezorgd af

waarom zij na die mooie uitslag niets meer vernamen van de initiatiefnemers. 

Bericht van Team Referendum

Het referendumteam, dat bestaat uit drie inwoners van Amsterdam-Noord

heeft op 13 februari een update gepubliceerd met een heldere tekst die uitlegt

wat er - volgens het team - mis is met het voorliggende beleidskader

Hoofdgroenstructuur: De huidige tekst van het beleidskader is te vaag en biedt

daardoor onvoldoende bescherming en de bescherming van het groen dient

ook juridisch verankerd te worden.

Inzameltijd van tien weken nog niet begonnen

Ter geruststelling voor degenen die bang zijn dat de klok ondertussen

doorloopt en dat dit uitstel afgaat van de tijd die straks nog resteert om de

volgende 10.000 geldige steunbetuigingen te verzamelen: Die tien weken gaan

pas van start op het moment dat het definitieve referendumverzoek is

ingediend en is goedgekeurd door de referendumcommissie en door de

gemeenteraad.

Lees verder...

Een groot deel van Oud Osdorp, zo ook de Osdorper Bovenpolder, valt onder
de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. Het referendum richt zich tegen
het 'Beleidskader Hoofdgroenstructuur', dat gesteund wordt door een
meerderheid van de gemeenteraad. Dit beleidskader beschermt het

groen volgens velen onvoldoende doordat de inhoud op verschillende manieren
kan worden uitgelegd en er al bij voorbaat allerlei ontsnappingsmogelijkheden
zijn ingebouwd. Daardoor nodigt de tekst volgens hen projectontwikkelaars en

de gemeente uit om slimme geitenpaadjes te bewandelen, zodat zij toch
kunnen bouwen in het dan zogenaamd beschermde schaarse groen in de

stad. Foto: Saskia van der Pol.

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
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De vrijwilligers zijn gestart met het groot onderhoud van het Dorpshuis. Het
systeemplafond is eruit en ook de afgescheiden ruimte waar de secretaresse
van de Dorpsraad vroeger haar werkplek had, is al verdwenen. Wilt u ook
komen helpen? Dat kan op iedere zaterdag vanaf 10 uur. Meer informatie

vindt u hierboven in de agenda.

Tijdens de verbouwing van het Dorpshuis wordt het repaircafé gehouden in het
gebouw de 'Tuin van Sloten' (in de Speeltuin van Sloten). Op woensdag 8

maart opent Alexander van Ede - als korte onderbreking van zijn winterstop -
speciaal hiervoor opnieuw de deuren van zijn gezellige 'huiskamer' in het
speeltuingebouw. De reparateurs van (elektronische) apparaten en van

kledingstukken en ander textiel zitten ook dan weer voor u klaar aan hun
tafeltjes. Foto: Petra Clement.

Op zondag 12 februari genoten ongeveer 100 belangstellenden van het
mannenkwintet 'La Notte' in de Sloterkerk. Foto: Geert Verweij.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTUwNjUxNzk5MzM2MzkzMjM3JmM9aTltNSZiPTEwODM4NDU0MTcmZD1mOGo2ejN2.LN9phALM3w97vD9G104O15jNqq6ISsWcyI6xOLwE8XU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTUwNjUxNzk5MzM2MzkzMjM3JmM9aTltNSZiPTEwODM4NDU0MjYmZD13Mm04bTZs.4dExbJNO6VDyR6Ip-5zF123gGNqF4djnfHiqWyEWqiY

