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Sanquin speelt 
belangrijke rol 

thema 

Gezondheid 

Info’bijeenkomst 5 sept 

▶Verkeersmaatregelen Sloterweg 

S tadsdeel Nieuw-West organiseert 
op donderdag 5 september 2013 

een informatiebijeenkomst over ver-
keersmaatregelen op de Sloterweg.  
Al geruime tijd komen er klachten binnen 
over de hoeveelheid verkeer op de Sloter-
weg. Automobilisten rijden via de Vrije 
Geer, Ditlaar en de Sloterweg naar de A4 
en de A10. Vooral in de ochtendspits leidt 
dit tot drukte en onwenselijke verkeers-
situaties op de Sloterweg.  
Om tot een mogelijke oplossing te komen, 
heeft het stadsdeel een aantal maatrege-
len geselecteerd en uitgewerkt. 

Informatiebijeenkomst 
Tijdens die bijeenkomst wil het stadsdeel 
de maatregelen met belanghebbenden 
bespreken. Zij hebben inmiddels een be-
wonersbrief met uitnodiging ontvangen. 
Hebt u geen bewonersbrief ontvangen?  
Kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl > 
Bewonersbrieven voor de details, zoals 
plaats en tijdstip van de bijeenkomst.◀ 

[Reactie uit de werkgroep VORM: Oplossingen 
voor de Sloterweg mogen niet ten koste gaan van 
de Laan van Vlaanderen/Anderlechtlaan en 
omgeving in Nieuw Sloten !] 

Schaakcursus 
▶op elk niveau 

V rijdag 6 september om 16u start 
een nieuwe ronde van de schaak-

cursus in het HvdWijk België. De 
cursus kan op elk schaakniveau  
gevolgd worden. 
Voor € 35 ‘eigen bijdrage’, krijg je 12 
lessen op vrijdag van 16 tot 17.30 uur, 
plus een oefenboek. 
Info/aanmelden via M. 06 20 04 56 35 
Dit Bewonersinitiatief wordt gedeelte-
lijk gesubsidieerd door stadsdeel 
Nieuw-West.◀ 

V orige week zijn de basisscholen 
weer begonnen. Deze week het 

Calandlyceum. Een mooie kapstok 
om het thema in te leiden. 
 
Want de gezondheid van kinderen staat 
bij iedere ouder bovenaan. Aan het  
begin van het schooljaar zijn kinderen 
vol van vakantieverhalen en van de 
spanning voor het nieuwe schooljaar. 
Ook lopen of fietsen veel kinderen een 
nieuwe route naar een nieuwe school.  
U en andere verkeersdeelnemers zien 
na lange tijd weer schoolgaande  
kinderen op de weg. Met de actie ‘De 
scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN u extra alert op scholieren in het 
verkeer. Want hoe meer iedereen reke-
ning met elkaar houdt, hoe beter het is 
voor de verkeersveiligheid! 
Op pagina 2 en 3 vindt u andere infor-
matie die te maken hee= met onze ge-
zondheid. N.B. Het Slotervaartzieken-
huis en het Antoni van Leeuwenhoek 
zijn niet vergeten, maar die zijn zó be-
kend dat vermelding niet nodig is.◀ 

Op uw gezondheid 
▶Cees Fisser 

HG & CF 

Burendag 21-09-2013 
▶Wat organiseer jij voor burendagactiviteit? 

Buurten worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar ontmoeten en 
zich samen inzetten voor hun buurt. 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
ondersteunen je daar 
graag in. Kijk op 
www.burendag.nl en 
organiseer een buurt-
activiteit! 
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Sanquin speelt een belangrijke rol 

▶Janna Winnubst    

M et zijn jarenlange ervaring als 
analytisch chemicus en zijn 

opdrachtgever - de Raad voor Accre-
ditatie, waar hij wordt ingehuurd 
om namens de RvA toezicht te hou-
den op diverse laboratoria - is drs. 
Peter Kootstra uit Nieuw Sloten in 
2010 als zelfstandige gestart.  
Met een partner handelt hij onder de 
naam Lab-QAcademy. Sinds 2010 gee= 
hij cursussen en trainingen om labora-
toria te laten werken volgens internati-
onale ISO-normen. 
 
ZZP’er na loondienst 
Na zijn afstuderen aan de Vrije Univer-
siteit als moleculair toxicoloog hee=  
Peter zich onder ander bezig gehouden 
met de dioxine-problematiek in de 
melk, luchtonder-
zoek na milieu-
rampen zoals de 
Vuurwerkramp in 
Enschede, en dier-
behandelingen bij 
koeien. Het labora-
torium waarvoor hij 
werkte werd gepri-
vatiseerd. Wegens 

W at gebeurt er in het grote rode 
gebouw Sanquin (spreek uit 

Sankwien) aan de Plesmanlaan?  
In de wandelgangen ‘de bloedbank’ 
genoemd…  
Deze en andere vragen stelde ik aan 
voorlichter Merlijn van Hasselt. 
 
Stichting Sanquin Bloedvoorziening is 
verantwoordelijk voor de bloedvoorzie-
ning in Nederland. De locatie Amster-
dam neemt een belangrijke plaats in. Je 
kunt er bloed of plasma doneren, dat 
bewerkt wordt en als ‘bloedproduct’ 
wordt uitgegeven aan onder andere 
ziekenhuizen.  
 
Van Hasselt: “Het is be-
langrijk dat er altijd veilig 
en voldoende bloed be-
schikbaar is; alleen genoeg 
donors kunnen hiervoor 
zorgen! Niet alleen na een 
grote operatie of bij zware 
ongelukken kan een bloed-
transfusie nodig zijn. Ook  
voor patiënten met een 
bloedziekte of een bepaald 
soort kanker kan bloed-
tansfusie levensreddend 
zijn.” 

Hoe betrouwbaar zijn laboratoria? 
▶Olivia Sabec    

Sanquin produceert ook geneesmidde-
len uit plasma, voert tests uit en maakt 
diagnostische producten. Verder is het 
dé locatie voor wetenschappelijk onder-
zoek, onderwijs en nascholing. Het  
hoge kennisniveau over bloed en alles 
wat hiermee samenhangt, wordt ge- 
deeld met de hele wereld. 
 
Hoe en wanneer bloeddonor? 
Bloeddonor worden kan tussen je 18e 
en 65e jaar. Na aanmelding word je 
uitgebreid gescreend. 
Van Hasselt: “De openingstijden zijn 
ruim, tot 20.00 uur en bij ons werken 
‘de beste prikkers van Nederland’.”  

Bloed geven duurt onge-
veer 15 minuten en is bij 
mannen 5 x per jaar moge-
lijk; bij vrouwen 3 x per 
jaar.  
Het doneren van plasma 
neemt ongeveer 45 minu-
ten in beslag. Dat kan in 
principe om de 14 dagen. 
Bij het geven van plasma 
krijg je de rode bloedcellen 
weer terug, want je doneert 
alleen vocht en eiwitten. 
“Om dagelijks voldoende 
bloed beschikbaar te heb-

mismanagement hee= hij besloten 
100% als ZZP’er aan de slag te gaan. 
 
Van Nederlandse standaard naar 
Internationale regelgeving 
Om als medisch laboratorium up to 
date te blijven, moet het kwaliteitssys-
teem voldoen aan nieuwe internationa-
le regels. Dat is een aardverschuiving, 
want er moeten onaOankelijke des-
kundigen komen om de controle uit te 
voeren. Peter: “Bij diverse labs zie je dat 
het toch veel een ons-kent-ons verhaal 
is. Bevriende laboratoria controleren  
elkaar en zeggen: ik vind het goed bij 
jou, jij vindt het goed bij mij. Dat zie je 
bij dopinglaboratoria, maar ook bij zie-
kenhuizen!” Daarvoor is de Raad voor 
Accreditatie eind jaren tachtig opge-

richt. Die kijkt of 
een ‘lab’ onaOanke-
lijk controleert, zich 
niet laat beïnvloe-
den door commerci-
ële belangen en  
voldoende deskun-
dig is. In Nederland 
is dat op heel hoog 
niveau, maar zodra 

je de grens over gaat, zie je laboratoria 
of diverse fronten steken laten vallen. 
 
Opleidingsniveau daalt 
Peter: “De afgelopen twintig jaar is het 
niveau van het laboratoriumonderwijs 
steeds verder gedaald. Toen ik  
begon, had je in elk lab een academicus 
en een aantal analisten op hbo-niveau. 
Tegenwoordig zijn er veel analisten, 
door bezuinigingen op het onderwijs, op 
mlo-niveau (=mbo). Ik zie steeds vaker 
dat mensen niet weten wat ze eigenlijk 
aan het doen zijn. Dat vind ik zorgelijk.” 
 
Lab-QAcademy 
Lab-QAcademy biedt cursussen 
‘pragmatisch omgaan met Internatio-
nale normen (ISO/FDIS)‘ en gee=  
trainingen die erop zijn gericht dat  
laboratoria voortdurend betrouwbare 
resultaten rapporteren, door gekwalifi-
ceerde medewerkers die hun kennis up 
to date houden. Dat is belangrijk want 
op grond van analyseresultaten die een 
lab produceert, worden vaak belangrij-
ke beslissingen genomen. Een arts zou 
op een foutief lab-rapport een heel ver-
keerde diagnose kunnen stellen met 
alle gevolgen van dien.”◀ 

P.S. Peter Kootstra hee+ geen zakelijk contact 
met Sanquin! 

ben, zijn we altijd op zoek naar nieuwe 
donors”, zegt Van Hasselt, “want als 
jou iets overkomt, verwacht je toch ook 
dat je bloed krijgt?” 
Jaarlijks is in Nederland zo’n 250.000 
keer een bloedtransfusie nodig. Er zijn 
circa 400.000 donors, die meer keren 
per jaar een halve liter bloed geven. 
Door goede planning voorkomt San-
quin schommelingen in het aanbod, 
bijvoorbeeld in de zomerperiode. 
 
Met zwaailicht en sirene 
Voor wie zich weleens hee= afgevraagd 
waar een auto met het Sanquin-logo 
met zwaailicht en sirene naar toe gaat? 
Het ligt wettelijk vast dat binnen 1 uur 
een bloedproduct/medicijn op de vraag-
plaats moet zijn, als het ter plekke niet 
voorradig is. Dus vandaar soms spoed-
leveringen. 
 
Sanquin gaat met zijn tijd mee en hee= 
sinds april een app (voor Android en 
iPhone) waarmee bloeddonors zelf hun 
gegevens kunnen bijhouden. Ook biedt 
Sanquin een leuke en leerzame maat-
schappelijke stage voor middelbare 
scholieren. 
 
Meer informatie 
Wil je meer weten of jezelf als donor 
aanmelden? Kijk dan op : 
www.ikgeeUloed.nl  
of  www.sanquin.nl◀ 



pagina 3 

Apotheek 

AP1 Service Apotheek Nieuw Sloten 

Kempenlaan 104, T (020) 615 20 75 

Artsen (huisartsen) 

  Centrale doktersdienst 
T 088 - 00 30 600 

A1 P.J. ten Kate en M.L. Liefeld 

Hechtelstraat 98, T (020) 615 15 64 

A2 W.A.M.J. Thunnissen en C.J. in’t Veld 

Bocholtstraat 108, T (020) 617 56 70 

A3 E.A. de Zeeuw 

Berlaarstraat 201, T (020) 667 74 44 

Diëtist 

D1 H. Stoots 

Bastenakenstraat 156, M 06 15 56 08 51 

Fysiotherapeuten 

F1 Fysiotherapie en Manuele therapie Nieuw Sl 
Berlaarstraat 10, T (020) 615 22 95 

F2 Boelenhoven en Hoogendam Fysiotherapie 

Henegouwenstraat 2, T (020) 617 61 15 

F3 Yorbody Fysiotherapie Nieuw Sloten 

Plesmanlaan 131, T (020) 408 22 64 

Hypnotherapeut 

H1 J. Karstens 

Hechtelstraat 94, T (020) 617 72 63 

Haptonomie 

H2 M. Kabel 
Grimbergenstraat 32, T (020) 617 58 41 

    

Logopedie 

L1 Logopediepraktijk Nieuw Sloten 

Kempenlaan 80, T (020) 408 16 08 

Psychologie 

P1 W.F. de Jong 

Hageland 117, T (020) 617 28 81 

Psychotherapie 

P2 Centrum voor Psychotherapie 

Laan v Vlaanderen 124, T (020) 619 64 37 

P3 Parpajon 

Ukkelhof 13, M 06 51 13 98 13 

P4 Imiesj 
Schaarbeekstraat 32, M 06 20 26 65 50 

Tandartsen 

T1 M. Tijhuis 

Zonnebeke 10, T (020) 408 18 71 

T2 Oliai 
Laan v Vlaanderen 130, T (020) 615 69 80 

T3 G.G. de Smidt 
Luiksingel 1, T (020) 669 45 45 

T4 J. de Goede 

Hechtelstraat 100, T (020) 615 77 56 

Overige Natuur- en alternatieve geneeswijzen 

B1 Bioresonantietherapie Amsterdam 

Westmallepad 9, T (020) 470 98 00 

    

Bron: Stadsdeelgids 2013 Nieuw-West + internet 
http://nieuwwest.amsterdam.digigids.eu 

 

 

Gezondheidszorg op de kaart 

van Nieuw Sloten 
▶Cees Fisser    



©2013    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)    
Saskia Bender, Cees Fisser, Chris  
Heilbron, Theo Hesp, Ellen van Kessel 
Olivia Sabec, Janna Winnubst 

Cartoonist    Herman Geel 
Lettertypes    door Artur Schmal 

Bezorgklachten        
via Cees Fisser, M  06 2468 44 81 

Druk 
Jubels B.V., Amsterdam, www.jubels.nl 

De drukkosten en de verspreiding worden 
gefinancierd door stadsdeel Nieuw-West. 

pagina 4 

Seniorenochtend Huis van de Wijk 
▶Saskia Bender    

K ort nadat de wijk Nieuw Sloten 
werd gebouwd, al 18 jaar gele-

den, begon de seniorengroep met  
bijeenkomsten op vrijdagochtend.  
 
Deze activiteit is nog steeds spring-
levend! Van 10 tot ongeveer 12 uur 
drinken de ouderen koffie of thee,  
praten ze over allerlei onderwerpen, of 
ondernemen een uitstapje. De groep 
bestond soms uit wel 25 personen, 
maar de laatste tijd is het wat rustiger 
geworden. Alle reden voor ‘organisator’ 
Lies Saelman (85) om haar oudere 
buurtbewoners op te roepen toch vooral 
langs te komen! 
  
Lies Saelman “Iedereen vanaf 50 jaar is 

welkom; dames 
zowel als heren. 
Het is een goede 
manier om nieuwe 
mensen te leren 
kennen en het is 
altijd gezellig. We 
gaan er regelmatig 
op uit. Met Stads-

mobiel gaan we bijvoorbeeld naar de 
markt in Amsterdam of Amstelveen. Of 
we gaan wandelen in het Amsterdamse 
Bos en daarna pannenkoeken eten. Ook 

rollators mee is geen bezwaar! Twee 
keer per jaar organiseren we een geza-
menlijk ontbijt voor de ouderen, hier in 
het Huis van de Wijk. Dus kom achter 
die geraniums vandaan, haha!” 
 
Waar praat u zoal over? 
“We hebben het over de wijk, over  
Amsterdam - over de goede kanten  
ervan, maar problemen worden natuur-
lijk ook besproken. Het gaat regelmatig 
over gezondheid, we zijn tenslotte al 
wat ouder. Het is fijn dat je elkaar kunt 
steunen als er iemand ziek is, of dat je 
op bezoek kunt gaan als iemand in het 
ziekenhuis ligt.  
 
Via de vrijdagochtendgroep wordt nog 
op een andere manier informatie  
gedeeld. We hebben namelijk ook regel-
matig mensen te gast die voorlichting 
geven, zoals een medewerker van Cor-
daan, of binnenkort iemand namens de 
politie.  
Het is zeker zo dat je wereld kleiner 
wordt als je ouder bent, want je werkt 
niet (meer), je kinderen wonen ver weg 
of je partner is overleden. Maar een-
zaamheid kan je ontwijken door actief 
te blijven en naar bijeenkomsten te 
komen, zoals die van ons.”◀ 

Inbraakbeveiliging tegen kerntrekken 
▶Chris Heilbron & Herman Geel    

O p 17 juni organiseerden de  
politie Amsterdam-Amstelland 

en stadsdeel Nieuw-West een in-
braakpreventie-avond. Wij hebben 
die bijeenkomst bijgewoond, zodat 
we u kunnen informeren. 
 
In een filmpje werd getoond hoe  
gemakkelijk een inbreker de voordeur 
binnen kan komen via een nieuwe ma-
nier van inbreken: het kerntrekken. Met 
snelle en simpele handelingen wordt de 
cilinder in het slot gebroken en er uit-
getrokken. De rest is kinderspel. Naast 
financiële schade van gestolen goe-
deren, blijven veel bewoners bij wie is 
ingebroken ook zitten met emotionele 
schade. Voorkomen is altijd beter... 
 
Beslag met kerntrekbescherming 
Een goede bescherming tegen de nieu-
we inbraakmethode is het plaatsen van 
‘veiligheidsbeslag met kerntrekbe-
scherming volgens SKG***norm’. Dit 
veiligheidsbeslag lijkt veel op het be-
staande beslag, maar hee= een afdek-
kap om de cilinder tegen uittrekken te 
beschermen. Voor wie al cilinders met 

een SKG**keurmerk hee=, is dit een 
goede oplossing, voor ca. € 70 - 75 per 
beslag, exclusief montage. Een handige 
doe-het-zelver doet dat zelf: let bij de 
aanschaf op de afstand tussen de  
bouten en het gat van de deurkruk. En 
vergeet uw achterdeur niet! 
 
SKG***cilinders 
Wie nog cilinders zonder SKG-sterren 
of met slechts één ster hee=, kan ze 

Het hoeft maar even te regenen, of er  
vormt zich op de parkeerplaats bij het 
winkelcentrum (bij de ondergrondse vuil-
containers) een grote plas, precies op de 
plek waar veel bezoekers met winkel-
wagentjes naar hun auto lopen. 
Op persoonlijke titel en vanuit de werk-
groep VORM is dit structurele manke-
ment al zeker 4 jaar bij het stadsdeel  
gemeld, maar tot nu toe zonder resultaat. 
De meest recente keer (01-08-2013) is 
gebruik gemaakt van ‘Verbeterdebuurt’ 
en is de melding ook naar Waternet door-
gestuurd. Wordt vervolgd...◀ 

vervangen door nieuwe cilinders met 
SKG***norm en kerntrekbescherming.  
 
Kosten 
Als je hoort wat de prijs is van dit soort 
cilinders (ca. € 140 per stuk), dan 
schrik je toch wel even. Voor senioren 
met enkel AOW of een klein pensioen-
tje, is dit niet op te brengen. We vroe-
gen dat aan stadsdeelvoorzitter Ach-
med Baâdoud, die in Nieuw-West on-
der andere belast is met openbare orde 
en veiligheid. Helaas zei Baâdoud dat 
de deelraad hiervoor geen geld beschik-
baar kan/mag stellen. 
Jammer ook, dat op de bijeenkomst 
geen woningbouwverenigingen aanwe-
zig waren. Want beveiliging van wo-
ningen tegen inbraak is ook deels hun 
taak. In het woonmagazine van Eigen 
Haard stond een bericht dat die 50% 
van de kosten wil vergoeden, als u uw 
huurhuis beveiligt tegen inbraak, vol-
gens het Politiekeurmerk veilig wonen. 
Dan nog blijft het een hele investering!◀ 

Plas op Hageland 
▶Cees Fisser    
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Ken uw wijk 
Waar precies is deze foto gemaakt?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaarbeekstraat 40, 1066 
WH Amsterdam, of per e-mail: nsn@eigenwijks.nl. Vermeld 
duidelijk uw naam, adres én uw telefoonnummer. Alleen inwo-
ners 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. 

De foto in het vorige nummer toonde het fietspoortje onder het 
rond gebouwde pand in Zonnebeke. Uit de goede inzendingen 
trokken wij: Gerda Jacobs. 

Zij wint een cadeaubon die beschikbaar 
gesteld is door de Winkeliersvereni-
ging Nieuw Sloten.◀    

▪“Ik had dat nou nooit van haar gedacht!” 
▫“Van wie?” 
▪“Van dat Turkse vrouwtje uit het Slotervaart. Het was 
zo’n aardig mens; zij zou het ziekenhuis wel even redden, 
maar het is haar toch niet gelukt. Wat zou er mis gegaan 
zijn?” 
▫“Hmm?” 
▪“Ik denk dat we volgend jaar maar naar Turkije op vakan-
tie moeten.” 
▫“Turkije? We zouden toch naar Schin op Geul gaan? 
Waarom nou ineens zo ver weg?” 
▪“Jij wordt altijd ziek tijdens je vakantie en volgend jaar 
krijgen we dat nog vergoed via de ziektekostenverzeke-
ring. Als we het jaar daarop dan naar Schin op Geul gaan 
worden die kosten ook weer vergoed!” 
▫“Oh!” 
▪“Hoewel. Heb je gelezen van die mensies van Pantar?” 
▫“Zijn dat niet die jongens die de buurt zo goed schoon-
houden?” 
▪“Precies. Nou die willen ze gaan inzetten in de zorg. Ik 
weet niet wat die lieverds daar zouden moeten doen hoor. 
Ze kunnen ze daar toch niet gebruiken om de ziekenhuizen 
schoon te prikken, nietwaar?” 
▫“Ze kunnen meer dan je denkt hoor. Er zitten er een he-
leboel bij die best verantwoordelijk werk aan kunnen. Ze 
moeten alleen effe goed begeleid worden. Niet zo maar 
opdrachten op een papiertje. Nee, effe meelopen, effe 
wijzen wat wel en wat niet ken. Dan schijnen ze heel best 
werk te kunnen leveren. Trouwens het zal wel moeten, 
want de zusters worden te duur. Die kennen beter naast 
de dokter blijven lopen en computers vasthouden. De ver-
bandjes magge de jonges en meisies van Pantar dan doen.” 
▪“Ik weet het niet. Je zal daar maar legge en een ver-
keerde vraag stellen of het iets te hard of te onduidelijk 
doen. Je weet dan niet wat er gaat gebeuren, toch?” 
▫“Weet je wat ik denk?” 
▪“Denk jij wel es dan?” 
▫“Hou op mens. Dat weet je donders goed. Ik denk dat we 
niet volgend jaar naar Turkije moeten, maar juist in 2015.” 
▪“En waarom dan wel, meneer de prefesser, as ik vragen 
mag?” 
▫“Heel eenvoudig. Je neemt een wat hogere reisverzeke-
ring. Je sluit wat extra ziektekosten erbij af en voilà je 
komt in het ziekenhuis in Turkije. Daar wor je tenminste 
door echte zusters geholpen en met een beetje mazzel 
komme ze uit Nederland en ken je gewoon met ze prate!” 
▪“Pak jij de boodschappen effe in de tas, dan kenne we 
lekker koffie drinken.” 

 
Tevreden sjokte het stel met de boodschappen in de tas, 
gearmd de supermarkt uit. Tot welke verrassende oplos-
singen kunnen doodgewone Amsterdammers al niet komen 
als ze in de supermarkt even wat langer moeten wachten 
bij de kassa. Ik heb er eigenlijk al spijt van dat er niet nog 

meer boodschappenkarren vóór mij stonden...◀ 

Gezondheidszorg in de supermarkt  
▶Column van Theo Hesp 

Kiss & ride bij de Mijlpaal 
▶Cees Fisser 

O mwonenden van Basisschool de Mijlpaal (West-
mallepad) ontvingen begin juli een bewonersbrief. 

Daarin liet het stadsdeel weten dat het dagelijks be-
stuur van Nieuw-West ‘verkeersbesluiten’ gaat nemen 
om tijdens schooluren, zes parkeerplaatsen te gebrui-
ken als ‘kiss & ride’-strook. Ouders die hun kinderen 
niet te voet of met de fiets naar/van school begeleiden, 
kunnen met hun auto op die strook stoppen, hun  
kinderen laten uitstappen en weer doorrijden. Het  
Westmallepad wordt ter plaatse eenrichtingverkeer!  

Uit het verslag van de informatiebijeenkomst op 23 januari 
bleek dat omwonenden fel tegen deze maatregel zijn (omdat 
het zes parkeerplaatsen kost) en enkele alternatieven hebben 
aangedragen. Hoewel uit de brief niet blijkt dat die alterna-
tieven serieus onderzocht zijn, staat er dat “de reacties stads-
deelwethouder Verkeer en Vervoer, Ronald Mauer, er niet van 
overtuigd hebben dat er een goed alternatief is voor de door 
De Mijlpaal voorgestelde verkeersmaatregelen”. De omwo-
nenden vinden dat het stadsdeel nu ‘slecht gedrag’ van automo-
bilisten (dubbel parkeren e.d.) beloont, ten koste van hen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd...◀ 



ActiviteitenActiviteiten--
agendaagenda  

Van onze Buurtregisseurs 

▶George.Elsenberg@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Noord & C) 
▶Lotte.Wagemaker@amsterdam.politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 
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Hondenpoep 
Opruimen & opruimmiddel verplicht 
Hondenpoep is nog steeds één van de 
grootste ergernissen van Amsterdam-
mers. Sinds 2007 mag hondenpoep  
niet meer in de goot en moet iedereen 
die met een hond op stap gaat, de poep 
opruimen met ‘een daarvoor geschikt 
opruimmiddel’. Zo niet, dan riskeert 
men een fikse boete. Deze en andere 
regels om overlast door honden te voor-
komen, staan in de Algemene Plaatse-
lijke verordening van Amsterdam. Zo is 
het verplicht om honden op de openba-
re weg aangelijnd te houden, behalve op 
plaatsen die het stadsdeel hee= aange-
wezen. Dat zijn de losloopgebieden. 
Alléén daar geldt geen opruimplicht. 
Een kaart met de losloopgebieden in 
Nieuw Sloten is te downloaden via:  
www.nieuwwest.amsterdam.nl/
publish/pages/276472/
ruimtevoorhondenkaart.pdf 

B egin juli is ‘die mooie zomer’ dan 
eindelijk begonnen. Dit brengt 

helaas ook meer jeugdoverlast met 
zich mee, vooral in de avonduren. 
Zoals altijd geldt bij overlast:  
Bel 0900-8844.  
 
Woninginbraken 
Het aantal woninginbraken is licht 
gestegen. Tijdens de vakantiemaanden 
is de sociale controle minder. Gelukkig 
valt het aantal inbraken nog wel mee –  
hoewel elk individueel geval natuurlijk 
erg vervelend is voor de betrokkenen! 
Enkele tips, mocht u nog op vakantie 
gaan of een weekendje weg. 
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 

Vraag advies aan een erkend beveili-
gingsbedrijf. 

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. 
Breng een slot aan dat hiervoor spe-
ciaal geschikt is. 

• Haal sleutels (deuren/raambeugels) 
aan de binnenkant uit het slot. 

• Sluit brandgangen en deuren van 
achterpaden. 

• Zorg voor een bewoonde indruk, 
gebruik tijdschakelaars voor uw 
verlichting. 

• Inbrekers houden niet van verlich-
ting. Zorg voor voldoende buitenver-
lichting (eventueel met schemer-
schakelaar en/of bewegingsmelder), 
zowel aan voor-, als achterzijde. 

Van de Wijkcoördinator 

▶Germaine van Haard, g.van.haard@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 5147 8785 

▶Gebiedsnetwerker Richard Salis, r.salis@nieuwwest.amsterdam.nl, 06 1307 3037 

Zondag 1 sept, 11-12.30u 
Spinnen 
Met Ed Nieuwenhuys het veld in om ze te 
zoeken, te vangen, én weer vrij te laten. 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

• Verplaats waardevolle spullen uit 
het zicht van voorbijgangers. 

• Zorg dat ‘ergens opklimmen’ onmo-
gelijk of moeizaam is; berg ladders 
en vuilcontainers op. 

• Snoei bosschages bij uw woning, 
zodat inbrekers niet ongezien hun 
slag kunnen slaan.  

• Vraag familie/buren om uw post uit 
het zicht te leggen. 

 
Oeverlanden 
Tijdens het mooie weer is het vaak druk 
in De Oeverlanden. Al enige tijd is daar 
extra beveiliging, Shield Security ge-
naamd. Zij dragen zwarte kledij met 
‘Shield’ erop afgedrukt. Wanneer u 
overlast ervaart, op welke wijze dan 
ook, kunt u de mensen van Shield aan-
spreken. Zij spreken mensen zelf aan 
op overlastgevend gedrag en indien 
nodig schakelen zij de Politie en/of 
Handhaving in.  
 
De scholen zijn weer begonnen 
Op maandag 19 augustus zijn de scho-
len weer begonnen. Het wordt dus weer 
drukker in het verkeer en voorzichtig-
heid is geboden. Spandoeken herinne-
ren u eraan. Wanneer u de kinderen 
met de auto naar school brengt, zet uw 
auto netjes in een parkeervak. Daarmee 
voorkomt u een bekeuring!◀ 

Maandag 9 september, 19.30u    
Werkgroep VORM  
Thema: Milieu/afval, Openbaar 
groen. Huis van de Wijk België 
Info: Cees Fisser, M. 06 2468 44 81 

Zaterdag 7 sept, 20-21.30u 
Nachtvlinders 
Excursie met Trees Kaizer 
Vertrek: NME-centrum De Waterkant, 
T. (020) 617 19 15, www.oeverlanden.nl  

Wilt u iets mét of vóór andere bewoners 
organiseren in de wijk? Als u een aan-
vraagformulier voor subsidie uiterlijk  
2 september inlevert bij het Huis van 
de Wijk België, dan vergadert de Regie-
groep er half september over. Voor meer 
info over de subsidieregeling kunt u 
terecht bij het HvdW, (020) 617 82 35◀ 

De Regiegroep 

Bewonersinitiatief ? 

▶Vraag subsidie aan bij de Regiegroep! 

Penning (of chip) verplicht 
Als u een hond hebt, betaalt u honden-
belasting. Deze belasting wordt in Am-
sterdam geïnd door de Gemeente belas-
tingen Amsterdam, T (020) 651 37 61. 
Uit een hondenpenning of chip moet 
blijken dat de hondenbelasting betaald 
is. Het stadsdeel krijgt geen geld voor 
het opruimen van hondenpoep. 
Boete 
Naast de politie is ook de Milieupolitie  
van het stadsdeel belast met de hand-
having van de voorschri=en. U riskeert 
forse boetes.◀ 

Lopen op een plaats waar het 
‘verboden voor honden’ is 

€ 90 

Niet aanlijnen waar de hond 
niet los mag lopen 

€ 60 

Niet kunnen tonen van een 
opruimmiddel 

€ 60 

Niet opruimen van uitwerp-
selen waar dit verplicht is 

€ 90 

Vr 30 + za 31 augustus + 
zo 1 september 
Slotfestival 25jr Nieuw&Meer 
25.nieuwenmeer.nl 

Vrijdag 20 september 
Nieuw-West schoon, heel gewoon. 
Keep it clean day 2013 
Kijk voor meer informatie op: 
www.facebook.com/NieuwWestSchoon 

Zaterdag 14 sept, 12-16u 
Open Monumentendag in de  
Sloterkerk 
O.a. orgelspel, rondleiding en optreden 
van muziekschool de Notenkrakers. 
Osdorperweg 28, www.sloterkerk.nl   

Zaterdag 21 september 
Burendag 2013 
Meld uw eigen activiteit aan op 
www.burendag.nl. 
Of kijk daar om te zien welke activiteiten 
bij u in de buurt georganiseerd zijn. 

Zondag 6 okt, 15u 
Violisten Susanne Jaspers en Eva 
Smit met medewerking van David 
SchlaCe, klavecimbelspeler en organist. 
Osdorperweg 28, www.sloterkerk.nl  

Zaterdag 14 sept, 11-16u 
Zomerfestival  
Wie blijA het langst op de stier? En ook 
spijkersslaan, ponyrijden en popcorn. 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten  


