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Willem Brouwers 
nieuwe Wijkagent 
Nieuw Sloten - Noord 

Blijvers en      thema 

Nieuwkomers 

Blijvers... 
▶Cees Fisser    

B lijvers en Nieuwkomers in 
Nieuw Sloten is het thema van 

dit nummer. De redactie dacht bij dit 
onderwerp eerst alleen aan bewoners. 
Wie waren de eerste bewoners in onze 
wijk in 1991 en wonen hier nog steeds? 
De wijk staat in de top-5 van Amster-
dam wat gemiddelde woonduur betre!. 
Daarnaast: Wie zijn kort geleden in 
Nieuw Sloten komen wonen en waar-
om hier? 
 
Alsof het gepland was, hee! de redactie 
kort geleden ook onverwacht kennis 
kunnen maken met een andere nieuw-
komer in de wijk: onze nieuwe  
Wijkagent voor Nieuw Sloten - Noord, 
Willem Brouwers. Op pagina 3 stelt hij 
zichzelf voor en meldt hij meteen een 
positieve ontwikkeling over 2018: het 
aantal woninginbraken is vorig jaar 
gehalveerd! Helaas lijkt nu het aantal 
inbraken in auto’s toe te nemen... 
 
Graag maken wij u extra attent op de 
activiteit die het ‘Buurtoverleg’ voor  
4 maart gepland hee!: de gelegenheid 
om met het Gebiedsteam van stadsdeel 
Nieuw-West in gesprek te gaan 
over het Gebiedsplan 2019.◀ 

D eze buurtkrant is dit jaar gestart 
met vijf ‘schrijvende redacteuren’. 

En we zijn voor NieuwSloten Nieuws 
op zoek naar nóg een bewoner uit 
Nieuw Sloten of Park Haagseweg die 
periodiek een bijdrage wil leveren. 
 
Vandaar onze oproep: 

Wordt u onze nieuwe redacteur?  
 
Had u altijd al het idee om te willen 
schrijven voor een krant of tijdschri!, 
maar is het er nooit van gekomen?  
Grijp nu uw kans en wordt onze nieuwe  
redacteur. Niets is zo leuk als het hou-
den van interviews en het schrijven 
voor je eigen familie, vrienden en ande-
re buurtbewoners, over ontwikkelingen 
of situaties in je eigen wijk. 
Dat kunt ú ook!  

Ga uit van circa 4 uur per maand, dus 
slechts 8 uur per twee maanden. 

Meer informatie? Of stuur meteen 
een bericht met uw motivatie naar 

nsn@eigenwijks.nl.◀ 
 

Namens de redactie, Cees Fisser 

Nieuw schrijftalent 
(m/v) gezocht 

Oproep 
▶ingezonden door het Festivalcomité 2019    

Voor het 

Nieuw Sloten Festival 
op 6 juli 2019 ! 
(onder voorbehoud) 

Wil jij meehelpen om het 
leukste en grootste evenement 

in Nieuw Sloten te organiseren? 

Schuif dan aan op  
dinsdag 5 maart, 19.00 uur  

in HvdWijk België, Hageland 117. 

S.v.p. vooraf aanmelden bij  
Stefania@eigenwijks.nl◀ 
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A 
lina Sijthoff, een zeer betrok-
ken bewoner die zich inzet op 
allerlei gebieden, woont sinds 

1991 in Nieuw Sloten.  
Zij weet als geen ander hoe het toen 
was: knarsetanden door het vele zand 
en geen enkele voorziening, uitgezon-
derd een noodwinkel bij de trambaan! 
Zij wil beslist niet weg uit Nieuw Sloten 
en beveelt de woonplek juist aan.  
Helaas ook in onze wijk zijn veel  
woningen onbetaalbaar geworden voor 
starters. 
 
Waarom ben je juist naar deze wijk ver-
huisd? 
“In 1986 was Amsterdam in de race 
voor de Olympische Spelen. Dit  
tuindersgebied zou het olympisch dorp 
worden. Toen dat niet doorging,  

ontstond de unieke 
kans om als alleen-
staande in Amster-
dam een eengezins-
woning met een 
tuin te kopen.”  
 
Is de wijk veranderd in de loop van de 
tijd? 
“Tien jaar lang kwamen er groepen  
Japanners zó vanaf Schiphol bij ons in 
de straat foto’s maken van de unieke 
woonsituatie: dicht bebouwd met rui-
me woningen waar veel groen tussen 
is, waardoor er toch een open karakter 
ontstaat. 
In de periode van de beleggingshypo-
theek kwamen er verkopers langs de 
deur, die cash een fors bedrag op tafel 
legden, opdat de eigenaar maar over-
stag ging om de hypotheek om te zet-
ten. 
Toen zag je opeens opvallend veel  
wagens van keukenboeren en meubel-
firma’s in de straat. Buren hadden 
nieuwe auto’s en er werden reizen ge-
boekt. Helaas lag men jaren later krom 
en waren de woonlasten juist hoger 
geworden. 
Tegenwoordig vallen er wekelijks fol-
ders van makelaars en woninginves-

Nieuw Sloten in cijfers 

A 
msterdam is populair. De stad 
kreeg in 2018 van alle Neder-
landse gemeenten er de meeste 

inwoners bij, bijna 10.000. In totaal 
wonen er nu in Amsterdam 854 047  
mensen (bron CBS, 2018). 
 
De wijk Nieuw Sloten bestaat bijna 30 
jaar. De eerste woningen zijn in 1991 in 
gebruik genomen. Is de bevolkings-
samenstelling gewijzigd? Wie zijn de 
nieuwkomers, wie zijn er honkvast en 
wie vertrekken er?  
Twee trends springen eruit. 
 
Instroom jonge gezinnen 
In de gebiedsanalyse van de dienst  
Onderzoek, Informatie & Statistiek van 
de gemeente Amsterdam (hierna: OIS) 
van 2017 wordt het volgende beeld  
geschetst. Vergeleken met het Amster-
dams gemiddelde (28%) wonen er veel 
(autochtone) gezinnen in De Aker,  
Sloten en Nieuw Sloten (42%), waarvan 
een deel in de fase is dat de kinderen 
het huis uit gaan.  
Het gebied vergrijst sterk, maar er is 
ook nieuwe instroom van jonge gezin-
nen, vaak met een migratieachter-

grond. Het aandeel bewoners met een 
niet-westerse migratieachtergrond is 
iets gestegen van 27% (2005) naar 35% 
(2017). Dit komt overeen met het  
Amsterdamse gemiddelde, maar is 
stukken lager dan het gemiddelde in 
heel Nieuw-West (52%). 
 
Honkvaste ouderen 
Het aantal 65-plussers in De Aker,  
Sloten en Nieuw Sloten (DASNS) nam 
tussen 2005 en 2017 toe van 2.250 naar 
3.650. Daarmee behoorde dit gebied tot 
de snelst vergrijzende gebieden! Die 
toename zet door tot 2025, alleen wat 
minder sterk.  
 
In Nieuw Sloten vindt de grootste ver-
grijzing plaats rondom het Belgiëplein: 
hier wonen veel (14%) alleenwonende 
80-plussers (Amsterdam 3%). Het  
aandeel vrouwen (53%) en westerse 
migranten (22%) is daarbij hoog.  
Een toenemend aandeel huishoudens 
gee! aan dat de woning niet geschikt is 
om oud in te worden. Dit speelt vooral 
in De Aker. 
 
Maar niet alleen de ouderen zijn honk-

vast. De gemiddelde woonduur in 
Nieuw Sloten is 12 jaar (Amsterdam 
gemiddeld 8,7 jaar). Het aantal  
inwoners in Nieuw Sloten (incl. Rieker-
polder en Park Haagseweg) is tussen 
2014 en 2018 met ruim 100 gestegen 
tot 14.005.◀  

Pionier en blijver 

teerders in de bus.  
De nieuwkomers - bijvoorbeeld expats - 
werken hard maar hebben weinig tijd, 
waardoor er haast geen binding met de 
wijk en de bewoners is.  
Er komen weinig mensen naar buurt-
activiteiten. Dit is niet bevorderlijk voor 
de sociale cohesie. Ik maak mij zorgen 
om de verborgen eenzaamheid.” 
 
Hoe kan het woongenot in de wijk verbe-
terd/gehandhaafd worden? 
“Door verkeerde bezuiniging is er te 
weinig budget voor handhaving  
beschikbaar. Dit zou beter kunnen. 
Vooral zwerfvuil is een probleem. Zelf 
ruim ik zwerfvuil op en spreek daders 
aan als dat kan.” 
 
Wat wil je de lezers van NSN meegeven? 
“Kom achter je scherm vandaan, ga 
eens langs in het Huis van de Wijk  
België en raak betrokken bij je buurt!”◀ 

▶Janna Winnubst 

▶Ellen van Kessel 

Bronnen: www.cbs.nl, voor cijfers 2018; overige info: www.ois.amsterdam.nl/downloads/pdf/2017_gebiedsanalyse_8.pdf. 

De balkjes tonen de samenstelling man/vrouw in 2017. 
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M 
ijn naam is Willem  
Brouwers en sinds 1997 
ben ik werkzaam bij de 

politie Amsterdam. De laatste 9 
jaar werkte ik in Nieuw West. De 
wijk Nieuw Sloten is mij goed  
bekend. 
Nieuw Sloten is voor de Wijkagen-
ten verdeeld in Noord en Zuid, met 
de grens Antwerpenbaan (west) - 
Laan van Vlaanderen – Antwerpen-
baan (oost). Sinds begin 2019 heb 
ik het stokje van George Elsenberg 
overgenomen voor Nieuw Sloten - 
Noord. Ik werk veel samen met 
Laura Engelsman- van Lunenburg 
(Nieuw Sloten - Zuid). Indien nodig 
zullen we elkaar waarnemen. 
Ik zal zoveel mogelijk lopend, op de 
fiets, of op de motor een aanspreek-
punt proberen te zijn. Mochten er 
problemen zijn in Nieuw Sloten 
Noord, dan hoor ik dit graag van u! 
We zullen ze zover als mogelijk, en 
eventueel in samenwerking met an-
dere partijen, proberen op te lossen. 

“O, jullie zijn die nieuwe bewoners.” 
Hier is veel diversiteit: hipsters, jonge-
ren, ouderen, mensen met en zonder 
kinderen. De kinderen komen in aan-
raking met kinderen van diverse  
achtergronden. In Oud-West was het 
veel anoniemer. Hier stelt iedereen zich 
voor en wil je leren kennen. Het voelt 
dat als er iets gebeurt, er altijd mensen 
zijn die je kunnen helpen; “best dorps, 
terwijl je in de stad woont.”  
 
Minder leuk: er zijn minder karakteris-
tieke panden en grachten. Ook missen 
ze goede speelplekken. In het Centrum 
zijn zulke mooie en interessante speel-
plekken, hier is maar 1 babyschommel. 

Inbraakcijfers gehalveerd 
Verder kan ik u melden dat er het 
afgelopen jaar samen met bewo-
ners, Handhaving, de Gebieds-
makelaar en team Veiligheid van 
het stadsdeel, veelvuldig is ingezet 
op inbraakpreventie. Zoals voor-
lichtingsacties bij de Buurtbus en 
tijdens het Nieuw Sloten Festival 
met folders, kierstandhouders en 
lichtschakelaars, het donkere 
dagenoffensief, de inbrekerssafari 
en intensiever contact met de  
beheerders van de diverse Whats-
App-groepen. 
Hierdoor zijn de inbraakcijfers  
gedaald van 169 (2017) naar 82 
(2018)! Een prachtig resultaat, ook 
al is elke inbraak er een teveel. Dus 
dit jaar gaan we graag samen aan 
de slag om het inbraakcijfer verder 
omlaag te brengen! 
Hoop u snel te ontmoeten! 
 

Willem Brouwers◀ 

In het Kasterleepark kan je wel spor-
ten, maar er zijn geen speeltoestellen 
voor kleine kinderen. En de leuke speel-
tuin in Sloten, is lopend weer wat ver-
der weg. En ze missen een leuke markt 
op het Belgiëplein. 
 
De kwaliteit van leven is in Amsterdam 
erg hoog. In de VS moet je echt hard 
werken en veel verdienen om een com-
fortabel leven te leiden. Amsterdam is 
een soort speeltuin voor volwassenen: 
veel barretjes, bioscopen en winkeltjes. 
De eetcultuur is hier ook hoog: goed, 
veel variatie en betaalbaar. Met kind-
vriendelijke cafés en restaurantjes en 
speeltuinen waar je b.v. ook een glas 
wijn kunt drinken. Hier is het makke-
lijk om zowel ouder als volwassene te 
zijn.  
 
Binnen Nederland zouden ze naar geen 
andere plek willen. Het is hier de ‘best 
of both worlds’: de stad en op 20 minu-
ten fietsen het Vondelpark en natuur 
vlakbij, wel ruimte maar ook nog steeds 
mensen in de buurt. Een perfecte com-
binatie.◀ 

Ik ben bereikbaar via 0900-8844 
(eventueel om een ‘terugbel-
verzoek’ vragen) en via e-mail (zie 
in de kop boven dit artikel).  
 
Politiebureau Nieuw West Zuid, 
Meer en Vaart 284A is 24 uur per 
dag geopend. Daar kunt u op af-
spraak terecht voor het doen van 
aangi!e. 
 
Spreekuur Wijkagenten 
Elke dinsdag van 13.00 tot 14.00 
uur in het HvdW België. 

B 
ram en Chloe wonen sinds  
september 2018 in Nieuw  
Sloten. Chloe komt uit de VS, 

waar ze Bram hee? leren kennen.  
Hiervoor woonden ze 7 jaar in de Bil-
derdijkstraat. Met 2 kinderen van bijna 
4 en anderhalf op driehoog was dat niet 
ideaal. Dus zochten ze iets anders, 
liefst met een tuintje. In Oud-West slie-
pen de kinderen samen op een kamertje 
en werd de een wakker van de ander. 
Hier hebben ze ieder een slaapkamer. 
 
Ze wilden graag aan de westkant van 
Amsterdam wonen. Zuid of Amstelveen 
vonden ze te duur en Noord psycholo-
gisch te ver. Qua prijzen vonden ze het 
hier aantrekkelijk. Ze wilden graag 
dichtbij een supermarkt wonen en goe-
de scholen in de buurt. En veel groen. 
Ze zijn sportief en er zijn veel mogelijk-
heden voor hardlopen en fietsen. En 
zelfs nog een leuk eetcafé in de buurt, 
zoals Thijs.  
 
Deze buurt voelt als een echte gemeen-
schap. Bij de winkels kwamen ze een 
buurvrouw tegen en die zei meteen:  

Enthousiaste nieuwkomers    
▶Aletta Blaisse  

Van onze Wijkagenten 
▶Willem.Brouwers@politie.nl (Nieuw Sloten - Noord) 
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten - Zuid) 

Nóg een nieuwkomer,  

maar toch niet helemáál nieuw! 



 

 

©2019    NieuwSlotenNieuws    met een 
oplage van 6000 exemplaren; huis-aan-
huis verspreid in Nieuw Sloten en Park 
Haagseweg. 

Contact  

Redactie NieuwSlotenNieuws 
Schaarbeekstraat 40 
1066 WH  Amsterdam 
T (020) 615 65 53 
E nsn@eigenwijks.nl 
I www.eigenwijks.nl 
t http://twitter.com/nwsnws 

Redactie (bewoners/vrijwilligers)    
Aletta Blaisse | Cees Fisser |  
Chris Heilbron | Ellen van Kessel |  
Peggy van der Reijden | Janna Winnubst | 
vacature 

Cartoonist Dave Lenz 
Lettertypes    door Artur Schmal    
Druk www.jubels.nl 
Verspreiding www.doorverspreidingen.nl 
klachten klachten klachten klachten via Cees Fisser, M 06 2468 4481via Cees Fisser, M 06 2468 4481via Cees Fisser, M 06 2468 4481via Cees Fisser, M 06 2468 4481    

De drukkosten en de verspreiding worden 
gefinancierd door Huis van de Wijk België. 

▶22 februari 2019, p.4 

Prijsvraag 
▶Welke uitdrukking wordt hier afgebeeld?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaar-
beekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of 
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duide-
lijk uw naam, adres én uw telefoonnum-
mer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kun-
nen aan de prijsvraag deelnemen. De  
redactie neemt persoonlijk contact op met 
de prijswinnaar en vermeldt deze in het 
volgende nummer.  
In december bedoelden wij de uitdruk-
king “De hond in de pot vinden”. Uit de 
vele goede inzendingen trokken wij als 
winnaar: Mw. H. van der Meij 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

In English please! 
▶Column van Janna Winnubst    

“K an de jaarvergadering van eige-
naren ook in het Engels?” vraagt 

een bewoner van ons wooncomplex mij. 
Enigszins verbaasd antwoord ik:  
“Ehhh… nee.” 
 
Ik wilde niet zeggen: “je woont nu in 
Nederland, de voertaal is Nederlands”. 
Maar ik wil wel dat mijn buren belang-
rijke zaken goed begrijpen en partici-
peren in hun leefomgeving. Is het raar, 
om bepaalde relevante zaken dan ook in 
het Engels te vermelden? 
 
Er zijn stoeptegels met de tekst:  
'()* +, -*./0+(1 2(3425-! Het is dus 
niet vreemd of grof dat anders talige 
inwoners hun groot vuil op dinsdagavond 
hier neerzetten, hoewel grofvuil dins-
dagochtend wordt opgehaald.  
Onze Gebiedsmakelaar, die ik met dit 
schone voorbeeld confronteerde, was 
van mening dat de gemeente Amster-
dam essentiële informatie ook in het 
Engels zou moeten communiceren, bij-
voorbeeld voor expats. 
 
Fietsend door de wijk zie ik steeds 
meer stallingsplaatsen voor scoot-
mobielen, in vergelijking met een aantal 
jaren geleden. Meer bewoners achter 
een rollator, dan mensen achter de  
kinderwagen. De ‘blijvers in Nieuw  
Sloten’ verouderen. Af en toe staat er 
een hele inboedel bij de grofvuil tegel.  
Ook bedrijven komen en gaan, zelfs de 
schoonheidssalon is na 22 jaar gesloten. 
Parkeerdruk is mede een reden.  
Er is een grote diversiteit van buiten-
landse nummerborden in de straten en 
de “pakjes bussen” rijden niet alleen 
rondom feestdagen af en aan.  
 
Nieuwkomers zijn niet altijd Neder-
landstalig. Communicatie met je buren 
gaat soms anders. De tegeltjeswijsheid 
“Beter een goede buur dan een verre 
vriend”, bevat een kern van waarheid. 
Al is het alleen al dat we elkaars post-
pakketjes aanpakken, als de buren niet 
thuis zijn. 
 
Bewoners van Nieuw Sloten zijn flexi-
bel, creatief en communiceren met  
handen en voeten, in steenkool Engels 
of gewoon door hard te praten.  
Nieuwkomers of oudgedienden in  
Nieuw Sloten:  

“They are talking to each other!”◀ 

Waarom hier? 
▶Kinderpersbureau Nieuws Sloten    

K inderpersbureau Nieuws Sloten 
heeft interviews gehouden over het 

onderwerp: ‘Hoe is het om in Nieuw 
Sloten te wonen of te werken?’ 

Hoe lang woont u al in Nieuw Sloten? 
Bloemist John: Ik heb de bloemenwinkel 
al 26 jaar. Mw. Schuurkamp: al 24 jaar. 

Hoe vindt u het om in Nieuw Sloten te wer-
ken of te wonen? 
John: Ik vind het hier fijn en leuk. Mw. 
Schuurkamp: Ik vind het hier heel fijn.  

Vindt u het een drukke of een rustige wijk?  
Mw. Schuurkamp: een rustige wijk. 

Is er genoeg te doen in Nieuw Sloten? 
Mw. Schuurkamp: Er genoeg is te doen. 

Is er een reden om hier weg te gaan? 
John: Nee, ik wil hier gewoon blijven met 
de bloemenzaak. Mw. Schuurkamp: Nee! 

Louise en Kim◀ 
 

Hoe lang woont u al in Nieuw Sloten? 
Kees: ik woon hier al 14 jaar . 

Waarom bent u hier komen wonen? 
Kees: Omdat het een mooie wijk is en 
mijn kinderen studeren in Amsterdam. 

Wilt u nog verhuizen? En waarom? 
Kees: Ik blijf hier zo lang mogelijk wonen 
omdat het een prettige wijk is. 

Krijgt u meer nieuwe buren, of blijven de 
meeste buren hier nog wonen? 
Kees: De meesten blijven hier wonen. 

Wat is de reden dat mensen blijven, hier-
heen komen of juist weggaan, denkt u? 
Kees: De meeste buren zijn tevreden over 
Nieuw Sloten. 

Vindt u dat de bewoners van Nieuw Sloten 
veranderd zijn? 
Kees: Nee, helemaal niet. 

Dani, Quinten en David◀  
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D e wekker gaat, de kinderen uit 
bed halen, broodjes smeren, 

rugtasjes pakken, naar school. Hup 
de auto in, vlug, vlug, we zijn weer eens 
te laat. Schoolbel is al gegaan,  
kinderen, hop, de auto uit, door naar 
werk. Werken, bellen, mailen, en weer 
terug. Oh ja, boodschappen, kinderen 
naar sport, eten maken. Het huishou-
den moet nog, hè oké, dat wordt toch 
maar morgen dan. Misschien kopje 
thee voor jezelf? O nee, nog even  
kijken naar de zorghulp voor ma. 
Twaalf uur, maar eens gaan slapen. 
Morgen weer een dag. 
 
Soms lijkt het alsof je altijd haast hebt. 
Niet alleen jij, maar iedereen om je 
heen. Het is soms een hele kunst om te 
onthaasten. Onthaasten. Hoe doe je 
dat? Ik denk dat we dat allemaal stie-
kem ergens wel weten, maar soms even 
vergeten. Soms even diep in- en uit-
ademen. Goed slapen kan ook helpen.  
Mobiele apparaten uitschakelen. Een 
wandeling maken door het park om de 
hoek.  
Iets voor jezelf doen. Makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Er zijn vast mensen 

die onthaasten als een goed voornemen 
hadden voor 2019, maar toch weer  
tegen drukte aanlopen.  
Dat is logisch. Drukte gaat niet vanzelf 
weg. Wat we wel kunnen doen is  
bewuster omgaan met onze tijd. Even 
reflecteren op je dag.  
 
Ik wilde dit graag even met je delen, 
want ook in Nieuw Sloten zie ik veel 
mensen die zich haasten. ‘Wanneer 
heb jij een moment voor jezelf inge-
pland?’ Misschien weet je niet meer zo 
goed hoe dat moet. Dat kan, heb ik ook 
wel eens. Het fijne is dan dat anderen je 
weer kunnen inspireren. Misschien 
helpt yoga, Qi gong of pilates voor je. 
Bloemschikken, of schilderen. Een 
boekje met een kopje koffie. Dat kan 
in Huis van de Wijk, vraag gerust eens 
naar de mogelijkheden. Of kijk in deze 
Nieuw Sloten Nieuws, of op de face-
bookpagina’s van de wijk, voor allerlei 
dingen die je in buurt kunt doen!  
Zorg je voor een ander, of anderen? Dan 
is het soms helemaal lastig om tijd voor 
jezelf te nemen. Maar het kan! Er zijn 
mogelijkheden voor ‘respijtzorg’ of  
andere manieren om de zorg voor jezelf, 

De kunst van het onthaasten 
▶Stefania Maginzali; maandag t/m donderdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 33 31 96 81; E. Stefania@eigenwijks.nl 

D e bedrijfsleider van Albert Hein op 
het Belgiëplein, Ron van Vliet, 

had de groep ‘Senioren van de Vrijdag-
ochtend inloop’ in het Huis van de Wijk 
België uitgenodigd voor een gezellige 
Kerstbrunch midden in de winkel. 
Namens de gehele seniorengroep wil 
Lies Saelman de bedrijfsleider én de 
andere medewerkers die aan deze  
bijzonder gezellige en smakelijke bij-
eenkomst hebben meegewerkt 
“Hartelijk Bedanken”.◀ 

je gezin en de zorgbehoevende te  
verlichten.  
Ik breng je graag in contact met de 
juiste organisaties voor antwoorden 
op je vragen.◀ 

Uitnodiging 
van het Buurtoverleg 

maandag 4 maart 
om 19.00 uur 

in het Huis van de Wijk België. 

Ga in gesprek met het  

Gebiedsteam 

De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 

over het 

Gebiedsplan 2019. 
U bent van harte welkom 

en neem gerust uw buren mee! 
Het aantal plaatsen is beperkt. Vol = vol! 
Aanmelden: uiterlijk 4 maart, 12 uur 
met hoeveel personen u komt, via  
e-mail Stefania@eigenwijks.nl, of bel 
haar: 06 33 31 96 81. 

In het Gebiedsplan DASNS 2019 staan 
onderwerpen die dit jaar extra aan-
dacht moeten krijgen om het woon- en 
leeYlimaat te verbeteren in De Aker, 
Sloten en Nieuw Sloten (inclusief Park 
Haagseweg).  
 
Wilt u zich vooraf inlezen in de  
onderwerpen in het Gebiedsplan?  
U vindt het Gebiedsplan DASNS 2019, 
dat uit 44 pagina’s bestaat, hier:  
https://nieuw-west.notubiz.nl/
document/7310109/2/ 
1__Bijlage_1A_DASNS_GP2019_DEF 

En wat het DB gedaan hee! met de 
adviezen van de SDC-leden, staat hierin:  
https://nieuw-west.notubiz.nl/
document/7310106/1/ 
6__Bijlage_2_Terugkoppeling_SDC_ad
viezen_GP2019 

Cees Fisser◀ 

Meiden voetbal 
▶Erik Volger 

Voetbal voor iedereen 
▶Erik Volger 

You don’t have to be great to start, 
but you have to start to be great! 

sv Nieuw Sloten 
hee? weer plaats voor  

meiden die willen voetballen. 

Kerstbrunch 
▶Chris Heilbron 



 

 

Activiteiten-
agenda 

▶22 februari 2019, p.6 

Van onze Wijkagenten 
▶Willem.Brouwers@politie.nl (NieuwSloten - Noord) 
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten - Zuid) 

Van onze Gebiedsmakelaar 
▶Marleen de Groot, EEEE marleen.de.groot@amsterdam.nl, MMMM 06 53 38 94 69 

� Laten we er een "meer samen doen" 
jaar van maken, met leuke evenemen-
ten waarbij we wat meer naar elkaar 
omkijken. Wie weet komt het Grach-
tenfestival hier naartoe! Twee bewo-
ners hebben een aanvraag ingediend.  
� Het 25-jarig jubileum van het  
Belgiëplein is ook een mooi moment 
om te vieren.  
� Als u ook wensen, ideeën of plannen 
hee! om er samen met anderen een 
nog mooiere wijk van te maken, laat 
het mij dan weten.  
� Tot en met 28 februari ben ik op de 
donderdagochtend in het Huis van de 
Wijk België te vinden.  
� Vanaf 7 maart tre! u mij wekelijks 
op dezelfde dag en tijd bij de Buurtbus 
op het Belgiëplein.  
� Hierboven staan mijn contact-
gegevens. Ik wens u allen een heel 
voorspoedig 2019.◀ 

Zondag 24 februari, 11–13.00 uur 
Winterwandeling langs  

De Nieuwe Meer 2019:  
water- en roofvogels, met Nico Jansen 
NME-centrum, www.oeverlanden.nl 

Vrijdag 29 maart, vanaf 18.30 uur 
VrijdagMiddagBoBoBoBorrel voor 
bewoners uit Sloten en 
Nieuw Sloten. Locatie: Eetcafé Thijs,  
zie FB: De-leukste-en-gezelligste 
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl 

V orig jaar september was er de 
nodige commotie ontstaan over 

plannen voor de aanleg van een 
mountainbike-route in Natuur- en 
Recreatiegebied De Oeverlanden. 
 
De beleidsadviseur Sport en Spel van de 
gemeente Amsterdam antwoordde de 
vraag van NSN - Wat is de status van 
dat plan? - op 6 februari 2019 als volgt:  
 
“Naar aanleiding van de vragen van de 
insprekers in september, is de afgelo-
pen tijd een aantal zaken uitgezocht. 
Deze worden nu op een rij gezet voor de 
wethouders (zowel Sport als Ruimtelij-
ke Ordening) en de verwachting/hoop is 
dat zij in de commissies van maart de 
commissieleden kunnen informeren.”◀ 

Zondag 7 april, 15 u 
Ensemble 't Kabinet, met twee 

solisten spelen barok muziek: 
Stabat Mater van Pergolesi. 
Meer info: www.sloterkerk.nl. 

W ilt u als vrijwilliger een  
activiteit organiseren in uw 
eigen buurt? 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten is een ona^an-
kelijke groep bewoners uit deze wijken 
die elke 6 tot 8 weken vergadert om 
aanvragen tussen € 500 en € 5000 te 
beoordelen. Aanvragen onder € 500  
worden snel per e-mail behandeld. 
Voorkom teleurstelling: maak een af-
spraak met de opbouwwerker en vraag 
zonodig hulp bij het invullen van uw 
aanvraag. 

Bewonersinitiatief || Regiegroep- 
inleveren vóór/op  || vergadering op 
25 maart 2019 || 08 april 2019 
06 mei || 20 mei 
17 juni || 01 juli 
19 augustus || 02 september 

Opbouwwerker 
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, 
op maandag t/m donderdag, of 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

 

Zondag 7 april, 11–12.30 uur 
Siegerpark, met Rinus Hofs 
Sloterweg 773, bij Manege De Ruif 
www.oeverlanden.nl 

> > > > > > > > > > Zie dit keer het artikel op pagina 3. < < < < < < < < < <  

E en nieuw jaar vol nieuwe  
kansen. Helaas hadden we in 

Nieuw Sloten een ‘valse start’ met 
op 5 januari weer een ploWraak op 
het Belgiëplein, met alle ellende 
voor bewoners en ondernemers. We 
hebben gelukkig nog ruim 10 maan-
den over om er een mooi jaar van te 
maken.  
 
� Laten we er in de wijk een veilig jaar 
van maken. De inbraakcijfers zijn vorig 
jaar gedaald en die trend gaan we door-
zetten (zie het artikel van Wijkagent  
Willem Brouwers op pagina 3.  
� Laten we er een duurzaam jaar van 
maken. Samen met de duurzaamheids-
ambassadeurs uit Nieuw Sloten gaan 
we niet alleen ‘van het gas af’ maar ook 
het groen in de wijk kleurrijker maken. 
U zult snel van hen horen!  
� Laten we er een 
schoon jaar van  
maken en met de 
containeradoptan-
ten en enthousias-
te buurtprikkers 
het zwerfvuil nog 
verder terugdrin-
gen. Onze eerste 
kans komt met de 
Landelijke  
Opschoondag op 23 maart a.s.  

Duurzaamheid 
▶Werkgroep Energie 

De werkgroep Energie van de Duur-
zaamheidsambassadeurs is dit jaar van 
plan om bewoners in Nieuw Sloten te 
informeren over andere energiebronnen 
dan ons bekende aardgas. Kijk alvast 
op: www.vangasafnieuwsloten.nl ◀ 

Mountainbike-route 
▶Cees Fisser 

Crowdfunding 

Zondag 17 maart, 15.00 uur 
Blazersensemble Septentriones, 

werken van A.Dvorák en J. Brahms.  
Meer info: www.sloterkerk.nl. 

Zaterdag 20 april, 11-16.00 uur 
Workshop paas-eierkoeken  

versieren en paashazen in het 
Winkelcentrum Nieuw Sloten 
aangeboden door de Winkeliersvereniging 

Maandagavond of vrijdagmiddag 
Sloten vol noten zingt populaire muziek 

Koor in oprichting zoekt leden. 
Info: Marc van Welsem, 06 4125 0014  
of: evenementen@molenvansloten.nl 


