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De Wensboom 

thema 

Nazomeren 

Taalmaatjes gezocht 
▶door Amsterdams Buurvrouwen Contact 

Nieuw≈Sloten≈Markt 
▶Ingezonden door Ed Dooyeweerd 

Nazomeren 
▶Cees Fisser    

Wie had dát gedacht, toen we half 
augustus dit onderwerp uitkozen, dat 
er nog zoveel mooi weer zou komen?  
Tot laat op de avond buiten zitten op je 
balkon of in de tuin. Nagenieten van je 
vakantie, of een interview houden met 
de plaatselijke imker... 
Maar om teleurstelling te voorkomen: 
wij gaan ons niet wagen aan een voor-
spelling voor de komende winter  :-) 
 
Op grond van het weer gedurende één 
jaar, is helemaal niets te zeggen over 
klimaatsveranderingen! Maar als de 
langere-termijn verwachtingen uitko-
men, moeten we er rekening mee hou-
den dat er vaker, veel regen in korte tijd 
uit de lucht valt. Als die plek verhard is, 
zoals de daken van de meeste huizen, 
de trottoirs en andere weggedeelten, 
kan het water niet in de bodem infiltre-
ren. In korte tijd stroomt er dan zoveel 
water naar de riolen, dat die overstro-
men. En voor je het weet, heb je water-
overlast. 
In dit nummer aandacht voor - soms 
simpele - aanpassingen, die de kans op 
overstroming verkleinen...◀ 

Zaterdag, 10-18u 
29 oktober 
12 november 
26 november & 
17 december ’16 

W inkelcentrum Nieuw Sloten 
krijgt ook dit najaar weer zijn 
eigen markt!  
 

Een markt op initiatief van de Winke-
liersvereniging Nieuw Sloten, met een 
bourgondische, nostalgische uitstraling. 
Er zullen culinaire kwalitatief hoogwaar-
dige producten en ingrediënten worden 
aangeboden, als het even kan duurzaam, 
biologisch, maar vooral lekker. 
Groente en fruit, kaas, worsten, olijven, 
paddenstoelen, kant-en-klaar producten, 
jam, maar ook kookboeken, broodplan-
ken, potten en pannen, workshop koken, 
enz. bepalen het karakter van de markt. 
Je ruikt en proeft letterlijk de sfeer, want 
de (max. 25) kraamhouders zullen hun 
waar ‘provinciaals uitstallen’ én laten 
proeven. Geniet op een terrasje van al het 
lekkers dat wordt aangeboden; een kopje 
koffie, een crêpe of ander hapje/drankje. 

Zelf ook op deze markt staan?  
Mail naar: ed@dooyeweerd.nl ◀ 

 

HG & CF 

A ls maatje begeleid je een anders-
talige vrouw met het leren van de 
Nederlandse taal. 

Samen onderzoek je haar mogelijk-
heden en belemmeringen om zich te 
ontwikkelen en Nederlands te leren. 
Dit is de eerste stap om haar te bege-
leiden naar deelname aan de maat-
schappij en haar te laten doorstromen 
naar een traject buiten het ABC. 
 

De behoe0e aan maatjes is groot! 
 
Wat vraagt ABC van de maatjes? 

∗ Minimaal een half jaar, eenmaal per 
week beschikbaar; 

∗ Veel geduld en inlevingsvermogen; 

∗ Interesse in andere culturen en  
religies; 

∗ Een paar uur per week tijd; 

∗ Beheersing van de Nederlandse taal; 

∗ Een actieve houding. 
 
Meer informatie 
Stichting Amsterdams 
Buurvrouwen Contact, 
T. (020) 320 27 10 op ma, di, do en vrij 
tussen 10.00 en 13.00 uur, of: 
www.abcamsterdam.org◀ 
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Waar gaan mijn buren met vakantie?  
▶Zsuzsanna van Geem-Bérces    

H et is bekend dat Nederlanders 
vooral naar Frankrijk (1,7 mil-

joen of Duitsland (1,5 miljoen) met 
vakantie gaan. Gevolgd door Spanje 
en Italië. 
 
Ik heb dat altijd betwijfeld, want ik heb 
veel kennissen en familie die in eigen 
land vakantie houden. Uitgaande van 
mezelf, denk ik ook dat veel Nederlan-
ders van buitenlandse aEomst terug-
gaan naar hun land van herkomst. 

Voor mij is het altijd een feest om mijn 
eigen taal, Hongaars te spreken, mijn 
familie en vrienden te zien. Totdat het 

beklemmend voelt. Dan wil ik niet 
meer logeren, niet meer meegaan met 
het uitbundig eten en drinken, met  
lange gesprekken voeren en de zoveel-
ste politieke uiteenzetting te horen. 
Dan wil ik cocoonen: een pensionnetje 
of appartementje huren en met mijn 
man genieten van het niksen. 
 
Waarheen zijn mijn buren gegaan? 
Mijn Turkse buurman en zijn gezin 
gaan naar Turkije, vooral vanwege de 
zon en hun familie. Eerst naar de eigen 
familie, dan naar de schoonfamilie en 
dan naar de kust: zon, zee, zand. 
Mijn buren uit de Punjab gaan naar 
India en naar Pakistan, naar hun bei-
der familie. 
De Portugese buren gaan voor drie of 
vier weken naar Portugal, naar familie, 
schoonfamilie en dan met het gezinne-
tje naar de zee of andere streken. 
De Marokkaanse buren gaan meestal 
naar Marokko. Om de familie te bezoe-
ken en ook naar andere oorden of naar 

de zee. Af en toe naar een ander land, 
zoals Saoedi-Arabië of Turkije. 
De buurvrouw uit Montenegro gaat 
regelmatig terug om haar familie te 
bezoeken en om te genieten van dit ge-
weldig vakantieland, nog vrij onbekend 
voor Nederlanders. 

Het verlangen nach der heimat 
[vaderland, CF] blijK dus, ook al woon je 
al lang in Nederland. Een kleur, een 
geur of tafereel doen je denken aan je 
eigen land in mijn geval. En dat gevoel 
wil je ook overbrengen aan je kinderen 
en kleinkinderen.◀ 

Nazomeren zonder wateroverlast  
▶Saskia Bender    

W 
e hebben een prachtige, 
warme zomer achter te rug 
die zelfs nog aanhoudt tot 

in oktober. Daarmee is het een  
zomer die opnieuw aantoonde hoe 
ons klimaat de laatste decennia ver-
andert.  
 
De afgelopen jaren wordt het ene na het 
andere weer-record gebroken: de lang-
ste hittegolf, de hevigste regenval ooit 
gemeten… We horen Gerrit Hiemstra of 
Peter Kuipers Munnike erover en zien 
foto's van kinderen die op luchtbedjes 
door de straten dobberen. We verbazen 
ons, of we maken ons zorgen. We ver-
wachten misschien dat de overheid ons 
zal 'redden'.  
Gelukkig zijn er zijn ook steeds meer 
mensen die nadenken over hun eigen-
rol in klimaatverandering - over minder 
CO2-uitstoot en minder energiever-
bruik. Dat is ook hard nodig, want bv. 
problemen door hevige regenoverlast 
kunnen niet alleen door de overheid 
worden opgelost. Als er tijdens extreme 
buien zo ontzettend veel regen valt dat 
de riolen dat niet aankunnen, dan los je 
dat niet op door simpelweg grotere 
rioolbuizen aan te leggen.  
 
Eigenlijk zou je al dat hemelwater niet 
direct naar de straatputten moeten  
laten stromen, maar moeten opslaan of 
in de grond laten wegzakken. Regen-

water tijdelijk vasthouden kan bv. in 
een regenton, maar ook op een zoge-
noemd 'groen dak' of vegetatiedak.  
De gemeente verstrekt subsidies als je 
zo'n dak aanlegt. En als we de tegels in 
de tuin vervangen door grind, een  
gazon of border met planten, dan kan 
de regen naar het grondwater stromen.  
Er bestaan sinds kort ook waterdoor-

latende bakstenen in diverse soorten en 
kleuren. Je kunt de regenpijp aEoppe-
len en het regenwater van het dak in je 
voortuin laten stromen, als je daar een 
soort vijver/moeras-gebiedje aanlegt. 
Ook geveltuinen kunnen een bijdrage 
leveren, want het water dat langs de 
gevel stroomt kan via de aarde gemak-
kelijk wegzakken en daarmee wordt het 
riool ontlast.  
 

Alle kleine beetjes helpen!  
 
Dat is ook het motto van Amsterdam 
Rainproof, de club die in Amsterdam 
heel actief bezig is met regenwater-
overlast.  
Op hun website vind je allerlei tips, 
voorbeelden en achtergrond-informatie 
om je huis, tuin en straat rainproof te 
maken. Alles onder de noemer Elke 
druppel telt. Bijkomend voordeel van 
groene daken, geveltuinen en minder 
stenen in de tuin is dat we meer vogels, 
misschien een egel of kikker, meer vlin-
ders en bijen aantrekken en zo meer 
levendigheid in onze woonomgeving 
krijgen. En zeg nou zelf, een tuin vol 
bloeiende planten is toch veel mooier 
dan een tuin vol tegels? 
 
Voor inspiratie en informatie: 
www.rainproof.nl◀ 

Dorpsplein in Duitsland 

Foto: Ruben Steeman 
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Made in Nieuw Sloten: HONING  
▶Janna Winnubst    

D 
e heer Ab Holkamp is vanaf 
zijn zevende jaar bezig met 
bijen. Als imker hee0 hij 22 

bijenkasten in het tuinpark Tigeno  
in de Eendrachtpolder, bij de Tuinen 
van West.  
 
Sinds 2 jaar staat er een bijenkast bij 
zijn woning, woongroep VITA NOVA,  
in de afgesloten binnentuin aan de 
Laan van Vlaanderen, met toestem-
ming van de Woningbouwvereniging 
Eigen Haard. 
Bijen maken niet alleen heerlijke  
honing als wintervoorraad, maar ze 
zijn ook nuttig voor de bestuiving van 
voedselgewassen. Zonder bestuiving 
geen vruchten, maar ook geen zaden.  
 
Ab Holkamp vertelt enthousiast over 
zijn hobby als imker en wil graag zijn 
kennis over de bijencyclus met geïnte-
resseerde bewoners delen. Hij stond 
afgelopen zomer met zijn demo kast op 
het Nieuw Sloten Festival. 
In mijn bijzijn blaast hij rook in de  
bijenkast en laat mij een broedkamer 
en bijen zien. (zie foto) 
De bijen krijgen door de rook een volle 
maag en zijn hierdoor minder agressief 
en steken minder snel. In de tuin is de 
bijenkast omringd door lavendelplan-

ten, die nectar leveren. De maximale 
vliegbeweging van bijen is ongeveer 5 km. 
 
Wat is er zo leuk aan om imker te zijn en 
is er ook een opleiding voor? 
AH: “Deze arbeidsintensieve hobby, 
maakt dat ik tussen april en september 
wekelijks de bijenvolken controleer op 
moerdoppen. Moerdoppen (zijn nieuwe 
koninginnencellen) moeten worden 
verwijderd om het volk sterk te houden 
en te voorkomen dat ze gaan zwermen.  
De bijen, die relatief kort leven, verrich-
ten veel werk om een mooi potje honing 
te maken. Dit proces is een machtig 
fenomeen. De opleiding tot imker duurt 
meerdere jaren”.  
 
Waarom is honing uit je woonomgeving 
zo goed bij allergieën zoals hooikoorts? 
“Omdat er in de honing uit je woonom-

geving, de sporen van pollen zitten, 
waar je last van kunt hebben. Dit werkt 
als een soort antistof, naast de weer-
standsverhoging is er dan minder last 
van de symptomen”. 
 
Bijen zijn de laatste jaren steeds zeld-
zamer; hoe is dat nu? 
“Het gaat beter met de bijenvolken, 
omdat er bewuster en terughoudender 
met insecticiden wordt omgesprongen. 
Ook tuincentra hebben hier een belang-
rijke rol ingespeeld.”  
 
Wat voor reacties krijg je op je hobby? 
“Mensen vinden het bijzonder interes-
sant en de bewoners van de woongroep 
kijken graag bij het oogsten (het slinge-
ren) van de honing. De honingramen 
worden uit de kast gehaald, ontzegeld  
en door het snel ronddraaien van de 
ramen wordt de honing uit de ramen 
geslingerd. De geslingerde honing 
wordt gezeefd, zodat je zuivere honing 
hebt. Dit alles gebeurt onder strikte 
hygiëne en regelgeving, bepaald door de 
de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (VWA)” 
 
Na het lezen van dit artikel ook een pot-
je honing kopen? Bel: (020) 611 03 85. 
 
Meer informatie: 
www.bijenhouders.nl◀ 

 

Amsterdam wil droge voeten in 2030 
▶Ellen van Kessel    

A 
msterdam wordt overspoeld 
door regenbuien. En dat zal 
vermoedelijk de komende tijd 

niet gaan afnemen.  
 
Op pagina 2 leest u wat u zelf kunt doen 
om de watermassa op te vangen of af te 
voeren. De gemeente Amsterdam doet 
ook het nodige gelukkig. Rainproof heet 
het platform dat in 2014 is opgericht 
door de gemeente, het waterschap en 
Waternet met als doel Amsterdam in 
2030 regenbestendig te maken. Rain-
proof richt zich op burgers, maar ook op 
architecten en ingenieurs. Zo staan in 
het handboek voor stedelijke inrichting 
(bekend als Puccini methode) allerlei 
maatregelen om de wateroverlast te 
bedwingen. Op de grachten is bijv. de 
betonklinker vervangen door een rode 
klinker met een grotere voeg, waardoor 
het regenwater beter kan wegstromen. 
Schoner water is natuurlijk belangrijk: 
in kademuren zijn kolken aangebracht 
waarmee het regenwater van de straat 
gefilterd wordt van vuil voordat het in 
de gracht terecht komt. Gemeentelijke 
gebouwen worden bij onderhoud zo 
mogelijk voorzien van een groen dak.  

Groene daken hebben veel voordelen 
Ze dragen niet alleen bij aan water-
berging, maar zorgen ook voor zuurstof 
en filtering van fijnstof in de stad. En 
een groen dak heeK een verkoelend 
effect op de eronder gelegen ruimten, 
waardoor airco’s overbodig worden. En 
de buitentemperatuur, die in de stad 
snel 5 graden boven het landelijk ge-
middelde ligt, gaat erdoor omlaag. 
Daarom schrijK de gemeente Amster-
dam steeds meer aan projectontwikke-
laars, beleggers en vastgoedeigenaren 
voor om in nieuwe projecten opties voor 
groene daken mee te nemen. Zo worden 
op parkeergarages bij appartementen-
complexen vaak fraaie binnentuinen 
aangelegd. De beplanting verdampt 

direct 70 % van het regenwater. Parti-
culiere bedrijven zoals de Dakdokters, 
Urban Roofscapes, de Gezonde Stad en 
de Groene Grachten schieten als pad-
denstoelen uit de grond.  
 
Subsidies meer dan alleen voor groene 
daken 
Sinds februari 2016 geeK de gemeente 
subsidies voor de aanleg van groene 
daken (of groene gevels) aan particulie-
ren. Het dakoppervlak moet dan min-
stens 30 m2 zijn met een wateropslag-
capaciteit van tenminste 20 liter/m2. 
Daarnaast heeK Amsterdam een Duur-
zaamheidsfonds, dat voordelige lenin-
gen verstrekt aan bewonersinitiatie-
ven, bedrijven, scholen, (sport)vere-
nigingen e.d. Zo heeK manege De Ruif 
aan de Sloterweg in LED-verlichting en 
200 zonnepanelen kunnen investeren 
en verbruikt de manege nu 50% min-
der elektriciteit. Grijp dus uw kans! 
 
Meer informatie: www.rainproof.nl, 
www.amsterdam.nl/groenedaken en 
www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds◀ 

Zennehof 
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Ken uw wijk 
▶Waar is deze foto gemaakt?     

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 met de prijswinnaar  
persoonlijk contact op en vermeldt deze in 
het volgende nummer. 

In het vorige nummer stond een foto 
van de Vlimmerenstraat, gezien vanaf 
het bruggetje in de Laan van Vlaande-
ren heeK. Uit de goede inzendingen 
trokken wij:    Ellen Somsen. Ellen Somsen. Ellen Somsen. Ellen Somsen. Zij wint een 
cadeaubon die beschikbaar gesteld is door 
de Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

N a ruim 24 jaar direc-
teur te zijn geweest 

van basisschool de Mijl-
paal gaat Ad Schuffelen 
op 1 november 2016 met 
pensioen.  

In augustus 1992 is onder zijn leiding 
de Mijlpaal gestart aan het Westmal-
lepad.  

Ad Schuffelen 
wordt opgevolgd 
door Bas van der 
Geest.  
Voor meer  
informatie: 
www.mijlpaal.eu◀ 

Wist u dat...?  
▶Ingezonden door  De Mijlpaal    

De Wensboom 
▶Dick Glastra van Loon, dick.glastravanloon@impuls.nl    

H 
oeveel we soms van elkaar 
kunnen verschillen? Iedereen 
hee0 dromen, verlangens en 

wensen! De één droomt van een  
eigen tuintje; de ander verlangt een 
dag vol ontspanning… en veel men-
sen hebben dezélfde wensen.  
 
We wensen bijvoorbeeld dat niemand 
ongelukkig is; dat we in goede gezond-
heid verkeren; of dat we goed contact 
hebben met elkaar.  
 
In het HvdWijk België staat tegenwoor-
dig een Wensboom. Deze is gemaakt 
door een buurtbewoner voor de lotge-
notendag (17 september) voor vrouwen 
met borstkanker. Toen werden er wen-
sen aangehangen zoals: “ik wens dat 
wij vrouwen niet zo streng zijn voor 
onszelf” en “ik wens dat we vaker  
samenkomen”. Hartverwarmende be-
richten hingen aan de boom.  

De Wensboom heeK een plekje gekre-
gen bij de ingang van het HvdWijk 
waardoor iedereen wensen eraan kan 
hangen. Persoonlijke wensen, of wen-
sen voor de buurt. Zo hangt er de wens 
“ik wil dat niemand eenzaam is” en “ik 
wens meer saamhorigheid in de buurt”. 
Onderwerpen die het HvdWijk België in 
het hart raken en waar we ons graag 
voor inzetten, samen met bewoners.  
 
Zo hebben bewoners zich ingezet voor 
Burendag op 24 september en konden 
buren elkaar beter leren kennen en  
samen de geveltuin mooi maken. Hope-
lijk is een beetje eenzaamheid op die 
dag weggenomen. Voor meer saamho-
righeid organiseerden bewoners een 
integratiediner en zijn er begin novem-
ber dialoogtafels. November staat 
ook in het teken van de mantelzorg en  
bieden buurtbewoners, gebruikers van 
HvdWijk en jongeren van jongeren-
centrum de Matrixx een ontspannende 
dag aan voor de mantelzorgers uit 
Nieuw Sloten en Sloten.  
 
Hebt u een wens? Hang ’um dus aan de 
boom! Of kom kijken welke wensen er 
al hangen en raak geïnspireerd om u 
in te zetten voor een wens!◀ De Wensboom 

Geen nieuws...?! 
▶Cees Fisser    

De werkgroep “Pilot Participatie Parke-
ren Nieuw Sloten” is op 5 september 
een keer bijeen geweest. Omdat de 
noord-oost hoek van Nieuw Sloten veel 
parkeeroverlast heeK van personeel en 
bezoekers van het medisch cluster (MC 
Slotervaart, Antoni van Leeuwenhoek 
en Sanquin), terwijl op dat terrein een 
parkeergarage staat, leek het zinvol als 
portefeuillehouder Parkeren van stads-
deel Nieuw-West, Erik Bobeldijk,  
samen met een bewoner uit de werk-
groep, een gesprek zou hebben met die 
directies.  
Toen dit NSN-nummer naar de druk-
ker ging, was er verder geen nieuws te 
melden.◀ 



Het thema is nazomeren en uiter-
aard dacht ik, dat ik begin oktober 
een column zou schrijven over de 
blaadjes die van de boom vallen, de 
kou die ons naar binnen drijft, de 
kachel die weer loeit en de dekens 
die weer fris gewassen extra op 
het bed zijn gelegd. Maar niets is 
minder waar.  
 
Zo heet als in september is het de 
hele zomer niet geweest. Dat geeft 
te denken. Op zich genieten we  
natuurlijk van het zonnetje, het 
feit dat we nog steeds buiten kun-
nen eten, zitten, relaxen, etc. Maar 
wat zegt het voor de verre toe-
komst. En wat zegt het over het 
milieu?  
 
Hoorde ik op de radio op de heet-
ste 13 september ooit dat men in 
Afrika wilde dieren gaat afschieten 
omdat ze door de droogte toch 
zouden sterven. Door ze af te 
schieten kan men de bevolking van 
extra eten voorzien…  
Verontrustend.  
 
En wat te zeggen van alle bosbran-
den, de berichten over het smelten 
van het poolijs en daardoor stijging 
van het zeewater.  
Dat zou rampzalig zijn!  
 
En daar zit ik dan in mijn tuin, te 
genieten van het zonnetje maar me 
ineens wel akelig bewust van het 
veranderende klimaat. En realiseer 
ik me weer dat het start bij me-
zelf. Dat het start bij ons allemaal. 
Kijkend naar mijn kleinkinderen  
realiseer ik me dat ik het voor hén 
moet doen.  
Bewust worden van mijn eigen  
gedrag, bewust weer alle kleine  
dingen doen die kunnen bijdragen 
aan een schoner milieu.  
 
Ik pak m’n stoffen boodschappen-

tas en stap op de fiets...◀ 

N a z o m e r e n  
▶Column van Peggy van der Reijden    
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Westtangent: Bus van de baan 
▶Cees Fisser 

Ondersteuning en geld voor uw idee!  
▶Ingezonden door uw Opbouwwerker Stefania Maginzali    

O 
pbouwwerk, bewonersinitia-
tieven en regiegroep… het 
zijn lastige termen. Ik krijg 

dan ook met regelmaat de vraag van 
een bewoner: ‘Wat houdt het in?’ 
Dat vertel ik het u graag! 
 
Sinds begin juni werk ik in het Huis 
van de Wijk België als Opbouwwerker. 
Ik bouw als het ware mee aan de wijk. 
Bewoners weten wat zij willen in de 
wijk; barsten van ideeën, of zien waar 
het beter kan. Er wordt al veel door de 
bewoners van Sloten en Nieuw Sloten 
georganiseerd: van buurtfeesten tot  
aan sportactiviteiten. Ik word altijd 
ontzettend enthousiast van alle initia-
tieven en ideeën!  
Ik ondersteun u dan ook graag met úw 
idee. Het opbouwwerk doe ik op  
verschillende manieren: ik denk mee 
over de uitvoering, of ik help u als u een 
bewonersinitiatief wilt indienen. 
 
Hebt u een idee voor een activiteit? 
Hebt u samen met andere buurtgeno-
ten een idee voor een eenmalige of door-
lopende activiteit en kost dat wat geld? 
Dan kunt u geld aanvragen door middel 
van een ‘bewonersinitiatief’. Er is geld 
beschikbaar voor bewoners die zich in 
willen zetten voor hun wijk.  
 
Ik help u graag bij uw aanvraag! 
Er is een aantal criteria voor het in-
dienen van een aanvraag. Zo moet het 
initiatief ondersteund worden door 
minimaal twee andere buurtbewoners. 
Ook moet duidelijk omschreven wor-
den wat uw activiteit bijdraagt aan de 
buurt. En er moet een heldere begro-
ting van de kosten zijn. Ik help u graag 
met het invullen van het initiatief.  
Dus maak gerust een afspraak met mij! 

Regiegroep behandelt de aanvraag 
Daarna zal de ‘regiegroep’ uw bewo-
nersinitiatief behandelen De regie-
groep is een groep bewoners die bijeen-
komt om te bespreken of uw aanvraag 
past bij de behoeKes van de wijk. Ook 
kijken de regiegroepleden of zij het 
eens zijn met de begroting.  
Is het bedrag onder de € 500, dan krijgt 
u snel bericht of het is toegekend (of 
niet). Twee regiegroepleden beslissen 
dan over uw aanvraag.  
Is het bedrag bóven de € 500, dan zal de 
voltallige regiegroep een besluit  
nemen. Houd dan rekening met de data 
van de vergaderingen (zie pagina 6)!  
In 2016 kunt u alleen nog vóór  
7 november een initiatief indienen van 
boven de € 500.  
 
Uw idee uitvoeren... 
Als het initiatief is goedgekeurd, dan 
kunt u van uw idee werkelijkheid  
maken! 
 
Hebt u een idee? Of hebt u vragen?  
Aarzel niet en maak een afspraak! 
E. stefania@eigenwijks.nl  
T. 06 33 31 96 81 (ma+wo+vrijdag)◀ 

D e Bestuurscommissie Nieuw-West 
(BC) heeK op 19 september  

ingestemd met de adviesbrief over de 
Westtangent, die was opgesteld door 
portefeuillehouder Openbare Ruimte, 
Erik Bobeldijk (SP). Dat wil zeggen: de 
BC is het in grote lijnen eens met de 
manier waarop de gemeente Amster-
dam gereageerd heeK op de bezwaren 
van bewoners; met als belangrijkste 
succes: geen vrije busbaan in de mid-
denberm van de Anderlechtlaan. 
 
Verder adviseert de BC aan de wethou-
der Verkeer van de gemeente Amster-
dam om de beide haltes van Bus69 aan 
de zuidkant van de Antwerpenbaan 

niet te verplaatsen naar de noord-
kant, omdat die haltes daar vlak voor 
balkons en ramen van woningen zou-
den komen te liggen en het 8 bomen, 
plus 16 parkeerplaatsen zou kosten. 
 
De BC vraagt de wethouder ook om nog 
eens goed te kijken naar de voorrangs-
regeling voor fietsers bij de aan te leg-
gen ‘turbo-rotonde’ bij de Sloterweg. 
 
Eind 2016/begin 2017 zal de wethou-
der een definitief plan voorleggen aan 
de gemeenteraad. Kijk tegen die tijd in 
de agenda’s van de Raadscommissie  
Infrastructuur en Duurzaamheid: 
https://amsterdam.notudoc.nl.◀  



Activiteiten-
agenda 

Zaterdag 5 november, 11-15.30u 
Natuurwerkdag in Natuur-
gebied De Oeverlanden. Help het 
gebied te onderhouden. Broodjes 
en (vegetarische) soep voor de deelnemers. 
Vooraf aanmelden tot 31 oktober, via 
bestuur@overlanden.nl of 06 3384 6602.  
Start: NME-centrum De Waterkant. 
www.oeverlanden.nl  

W ilt u een activiteit organiseren 
voor en door buurtbewoners? 

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor 
activiteiten in uw buurt?  

Voor zo’n Bewonersinitiatief, kunt u een 
subsidie-aanvraagformulier ophalen in 
Huis van de Wijk België, Hageland 117. 
Of downloaden via:  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de Wijk > bewonersinitiatieven.  
Daar staan ook de subsidievoorwaarden. 

Voorkom teleurstelling: maak een 
afspraak met de Bewonersondersteuner 
en vraag zonodig hulp bij het invullen 
van uw aanvraag. 

Bewonersondersteuner  
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, 
op maandag, woensdag & vrijdag 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

Zondag 6 november, 15u  
Triosonates van J.S. Bach & Zn 
Met Mariya Semotyuk en Kersten 
McCall (dwarsfluitisten) en David Schlaffke 
(cellist en klavecimbel). 
In de www.sloterkerk.nl. 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2016 vergadert 
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te 
beoordelen.  
Het vergaderrooster staat hiernaast. 
Daaruit blijkt dat u subsidieaanvragen 
voor een Bewonersinitiatief uiterlijk  
14 dagen voor elke vergadering moet 
inleveren. 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
 
07 november | 21 november 
 
Bewonersavond | 12 december 
19.30 uur, voor alle bewoners van  
Sloten/Nieuw Sloten◀ 

▶21 oktober 2016, p.6 

Op vrijdag 23 september stond er een 
voorlichtingsbus van de politie in het 
Kasterleepark. Wijkagent Tom Hoheker 
en Gebiedsmakelaar Maarten Neerincx 
gingen in gesprek met bewoners over 
het thema veiligheid.  
De bewoners gaven aan dat zwerfafval 
een probleem is in de wijk. Er staan 
voldoende afvalbakken, maar het afval 
wordt toch vaak naast de bakken ge-
gooid. De meeste bewoners gaven aan 
geen groot gevoel van onveiligheid te 
ervaren. 
 
Van oktober 2016 tot maart 2017 is het 
Donkere Dagen Offensief. Tijdens deze 
maanden zet de politie samen met het 
stadsdeel extra maatregelen in tegen  
woning- en auto-inbraken, overvallen 
en straatroven door onder andere con-
troles uit te voeren. 

Voorlichtingsweken 
In week 47 in 2016 en week 3 in 2017 
wordt in deze wijk voorlichting gegeven 
in het kader van het Donkere Dagen 
Offensief: de bewoners zullen dan wor-
den benaderd met informatie. Het gaat 
dan om een gezamenlijk actie van poli-
tie en stadsdeel.◀ 
 

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum) 
▶Tom.Hoheker@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 

Inbraak laag in de zomer 
Het aantal inbraken is tot het eind van 
de zomer historisch laag gebleven. 
Maar we nemen nu weer een stijging 
waar. We zetten alles op alles om deze 
trend te doorbreken, maar dat kan al-
leen als iedereen meewerkt! 
 
Donkere dagen offensief 
Per 1 oktober is het “donkere dagen 
offensief” van start gegaan. Binnen dit 
offensief is het voorkómen van woning-
inbraak leidend. Het stadsdeel en de 
politie voeren hierin verschillende  
preventie- en opsporingacties uit.  
U als bewoner bepaalt welke maatrege-
len ú neemt om inbraken te voor-
kómen! Informatie om uw woning goed 
te beveiligen kunt u lezen op de website  
“Woninginbraak | politie.nl”.  
 
www.politie.nl/themas/
woninginbraak.html 

Bel 112 bij verdachte situaties! 
U weet zelf het beste als er iets niet 
pluis is in uw buurt. Een vreemd figuur 
die bij huizen naar binnen loert bijvoor-
beeld. Of activiteiten bij een huis waar-
van u weet dat de bewoners op vakantie 
zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de  
politie wellicht heel snel een inbraak 
voorkómen of een inbreker op heter-
daad aanhouden!  
 
Het bellen van 112 is bedoeld voor 
spoed. Dus niet alleen voor levens-
bedreigende situaties, maar zeker ook 
wanneer u getuige bent van een mis-
drijf of het voorbereiden van een  
inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u 
een verdachte situatie signaleert waar-
bij de politie een misdrijf kan voor-
kómen. Iemand is niet alleen straaaar 
als hij een woninginbraak pleegt. Ook 
voorbereidende handelingen kunnen al 
straaaar zijn...◀ 

Zondag 30 oktober, 14u  
RADINOON: Een matinee met muziek, 
food & drinks. En 24NANNIES als oppas 
voor de kids. 
RADION, Louwesweg 1, 
www.radionamsterdam.nl 

Van onze Gebiedsmakelaar 

▶Maarten Neerincx, E: m.neerincx@amsterdam.nl, M. 06 22 95 97 54 

Zondag 11 december, 15u  
Christmas Carols  
Het Internationale Cecilia Choir 
en David Schlaffke (organist). 
In de www.sloterkerk.nl. 

Zaterdag 26 november, 12-15u  
Sinterklaas met pietermannen 
Kinderen kunnen kleurplaten 
inleveren en er is een zwarte 
pietenband.  
Aangeboden door de Winkeliersvereniging. 

Dinsdag 6 t/m zondag 11 december  
Six day Amsterdam 
Baanwielrennen in het  
Velodrome/ Sportpark Sloten, 
o.a. met 6-daagse specialist Niki Terpstra. 
www.sixdayamsterdam.com  


