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Straatinterviews 
over politiek 
 

thema 

Lokale politiek 

Lokale politiek  
▶Cees Fisser    

I n maart hebben we vanuit het gebied 
De Aker - Sloten - Nieuw Sloten vier 

van de zestien leden van de Stadsdeel-
commissie Nieuw-West gekozen. In 
het vorige NSN-nummer stond al een 
portretfotootje en hoeveel stemmen ze 
behaald hadden. 
 
In dit nummer kunt u nader kennis-
maken met onze vier SDC-leden:  

▶  Mario van Dregt (50PlusPartij); 

▶  Sarah Biddle (GroenLinks); 

▶  Alexander Grassi (VVD); 

▶  Mustapha Daher (PvdA). 

In een interview vertelden zij graag, 
wat hun motivatie is, om veel vrije tijd 
te steken in de lokale politiek. 
 
Bij hen kunnen we in eerste instantie 
terecht, als er onderwerpen in Nieuw 
Sloten aan de orde zijn, waarover zij 
vragen zouden kunnen stellen aan  
het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West. 
Of waarover zij, samen met de andere 
SDC-leden, een (ongevraagd) advies 
zouden kunnen sturen naar het College 
van burgemeester en wethouders. 

Veel leesplezier! 

E én bewoner hee3 zich al als  
nieuwe redacteur / vrijwilliger ge-

meld voor deze buurtkrant. 
Maar voor NieuwSloten Nieuws zijn we   
op zoek naar nóg een bewoner uit 
Nieuw Sloten of Park Haagseweg. 
 
Daarom herhalen we hier onze oproep: 

Wordt u onze nieuwe redacteur?  
 
Had u altijd al het idee om te willen 
schrijven voor een krant of tijdschri3, 
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!  
 
Meer informatie?  Of stuur meteen 
een bericht met uw motivatie naar 
nsn@eigenwijks.nl.◀ 

 
Namens de redactie, Cees Fisser 

Nieuw schrijftalent 
(m/v) gezocht 

Nieuw Sloten Festival 
▶ingezonden door het Festivalcomité 2018    

Uitnodiging 

zaterdag 14 juli, 11.00-17.00 uur 

Wil je optreden als amateur- 
muzikant, zanger of danser? 

Of wil je een marktkraam? 

Meld je nog dit weekend aan op  

nieuwslotenfestival@gmail.com ◀ 



 

 

▶6 juli 2018, p.2 

I 
n maart 2018 is Sarah Biddle  als  

lid van GroenLinks vanuit het 

gebied de Aker, Sloten en Nieuw 

Sloten (DASNS) gekozen in de Stads-

deelcommissie Nieuw-West.  

Natuurlijk wil zij graag vertellen 

waarom zij zich kandidaat hee= ge-

steld en wat zij de komende jaren 

wil bereiken. Ik word gastvrij ont-

vangen in haar huis in De Aker, 

waar zij samen met haar man en 

twee jonge kinderen sinds een jaar 

woont. Overdag is zij werkzaam als 

technisch schrijver in de IT-sector. 

 

Sinds hoe lang bent u politiek actief en 

waarom hebt u zich kandidaat gesteld? 

“In 2012 ben ik actief geworden in de 

groep G500, een politieke jongerenor-

ganisatie, die opkomt voor de belangen 

van jongeren. Jongeren zijn vaak niet 

goed verenigd, terwijl ze minder studie-

financiering krijgen, minder hypo-

theekrentea3rek en vooral flexibele 

banen hebben. Ik merkte dat ik het leuk 

vond om me maatschappelijk in te zet-

ten. In 2016 ben ik begonnen met een 

training “Zin in GroenLinks” en sinds 

die tijd ook actief voor deze partij, bij-

voorbeeld voor de campagne voor de 

Tweede Kamerverkiezingen. Ik merk 

dat ik van politiek heel gelukkig word 

en dat ik iets nuttigs kan doen.” 

 

Welke contacten hee  u met maatschap-

pelijke organisaties? 

“We hebben gesproken met PONSA 

[Parkeeroplossingen Nieuw Sloten en 

De Aker; een bewonersinitiatief tegen 

betaald parkeren; EvK] en met kunste-

naars van Nieuw-en-Meer én van de 

Rijkshemelvaartdienst. Dat ging over 

het behoud van de rafelrand, kunst-

rondje Nieuwe Meer. Verder hebben we 

een steunfractie van zes actieve leden, 

die de stukken meelezen en met wie we 

tweewekelijks overleggen. ” 

 

Wat zijn uw speerpunten voor de komen-

de jaren? 

“Verkeer is een hoofdthema: als de stad 

autoverkeer wil ontmoedigen en be-

taald parkeren wil invoeren dan moet 

daar wat tegenover staan zoals beter 

openbaar vervoer, betere buurtont-

sluiting, goede P+R locaties etc. Het 

zou mooi zijn als er een integraal ver-

keersplan voor Nieuw-West komt dat 

we samen met het DB, alle partijen in 

de Stadsdeelcommissie en met de  

bewoners gaan opstellen. Behoud van 

groen, verdichtend bouwen en energie-

transitie zijn daarnaast belangrijk.  

En we willen het culturele leven (kunst-

markt, bioscoop, muziek, lokale initia-

tieven) versterken, bijvoorbeeld aan de 

Sloterplas en het Osdorpplein. Het dorp 

Sloten wordt levendiger met het infor-

matiepunt in het Politiehuisje en de net 

geopende brouwerij ‘De 7 Deugden’. 

Zoiets zou ook in Nieuw Sloten moeten 

gebeuren; het Belgiëplein anders  

inrichten als echte ontmoetingsplek en 

meer verbinden met het Kaster-

leepark.” 

 

Meer informatie? 

E: s.biddle@amsterdam.nl ◀ 

Mario van Dregt: Nieuw-Wester in hart en nieren,  
met oog voor stadsdeelbelangen. 

Sarah Biddle: Ik merk dat ik van politiek heel gelukkig word,  
omdat ik iets nuttigs kan doen. ▶Ellen van Kessel 

V 
anaf 21 maart 2018 hee= elk 
stadsdeel een gekozen Stads-
deelcommissie. Mario van 

Dregt van de 50PlusPartij, al 10 jaar 
woonachtig in Nieuw Sloten,  is met 
914 stemmen gekozen tot vertegen-
woordiger in de Stadsdeelcommis-
sie Nieuw West. Naast zijn fulltime 
beroep als werknemer bij een ad-
viesbureau voor data analyse en on-
derzoek, voert Mario sinds kort deze 
functie uit. 
 
Waarom hee  u zich kandidaat gesteld? 
“De ervaring, die ik heb opgedaan in het 
dagelijks leven wil ik toepassen in de 
politiek. In de politiek kun je het ver-
schil maken; ik wil mijn steentje bij-
dragen en de zwijgende meerderheid 
een stem geven.  
De speerpunten van de 50PlusPartij 
zijn: Zorg, Veiligheid en LeeOaarheid.  
Bi j goede zorg hoort ook een goed open-
baar vervoer netwerk, waardoor bewo-
ners mobiel kunnen blijven.  
Tijdens mijn campagne ben ik veel aan-
gesproken door bewoners en ik wil dan 

ook graag zichtbaar zijn in de wijk. De 
naam van de partij kan de suggestie 
wekken dat het beperkt is tot deze doel-
groep, maar de speerpunten van ons, 
gelden voor iedereen. Het gaat om de 
inhoud! ” 
 
Hoelang bent u al politiek actief en welke 
beleidsgebieden hee  u? 
“Zo’n zes jaar geleden was er bij mij een  
omslagpunt: ik kan blijven roepen aan 
de zijlijn, maar ik kan ook daadwerke-
lijk een actieve rol op mij nemen door 
politiek actief te worden.” 
Ik ben een éénmansfractie, dus ik  
beheer alle beleidsterreinen (porte-
feuilles) in mijn eentje en probeer dit zo 
goed mogelijk te doen.” 

Hoe ziet u de kontakten met bewoners, 
ondernemers en maatschappelijke instel-
lingen? 
“Ik wil goed bereikbaar en in de wijk 
aanwezig zijn voor bewoners. Wij krij-
gen ondersteuning van de stad hiervoor 
en ik heb een eigen e-mail adres (zie 
onder). Momenteel volg ik een inwerk-
programma: diverse werkbezoeken, 
contact met gebiedsmakelaar, fiets-
tocht door de wijk etc.… 
 
Wat wilt u nog zeggen tegen de lezers? 
Ik wil graag door mijn aanwezigheid 
een luisterend oor bieden aan de  
bewoners, hen serieus nemen, goede 
informatie verstrekken en vooral ook 
terugkoppeling geven op hun vragen! 
 
Hebt u vragen voor Mario van Dregt? 
E: m.van.dregt@amsterdam.nl ◀ 

▶Janna Winnubst 
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A 
l ruim 35 jaar fietst Mustapha 
Daher door Nieuw-West. Als 
docent op een MBO spreekt hij 

in zijn buurt, eerst vooral in Osdorp 
en nu in de Aker en Nieuw Sloten,  
de studenten en hun ouders aan 
over allerlei zaken die spelen in de 
buurt.  
 
Vanaf 2006 hee3 hij tot 2014 voor de 
PvdA als raadslid zitting genomen in 
de Stadsdeelraad. Met de nieuwe opzet 
van de Stadsdeelcommissie, die nu  
adviserend is aan de Centrale Stad en 
meer gericht is op samenwerking  
tussen de verschillende volksvertegen-
woordigers, is zijn interesse weer ge-
wekt en hee3 hij weer zitting genomen 
in de Stadsdeelcommissie voor De Aker 
- Sloten - Nieuw Sloten (DASNS). 
 
Hebt u een specifieke portefeuille of  
aandachtsgebied? 
“Nee, ik vind het juist heel belangrijk 
om vooral heel breed geïnteresseerd en 
georiënteerd te zijn. Ik ben de ogen en 
oren van de mensen in de wijk en wil op 
elk gebied hun mening naar voren 
brengen. Met de nieuwe werkwijze heb 
ik meer het gevoel ook echt te kunnen 

Alexander Grassi: Iedereen die mee wil doen, 
moet kunnen meedoen!    

Mustapha Daher: Ik vind het heel belangrijk  
om vooral breed geïnteresseerd en georiënteerd te zijn 

V 
oor de VVD is Alexander Grassi 
gekozen vanuit ons deelgebied. 
Als geboren Amsterdammer, is 

hij opgegroeid in de omgeving van 
het Delflandplein. Nadat hij later in 
de Bastenakenstraat woonde, woont 
Alexander nu in De Aker. Hij is als 
lid en bestuurlijk al zo’n acht jaar 
actief voor de Amsterdamse VVD in 
Nieuw-West .  
 
Alexander hee3 Economie gestudeerd  
aan de UvA en hee3 een eigen bedrijf 
dat zorgaanbieders adviseert om hun 
aanbod beter af te stemmen op de zorg-
vraag. Ook adviseert hij over het inzet-
ten van moderne technologische hulp-
middelen in de zorg. 
Met Aparticipatie TV Amsterdam (een 
initiatief van patiëntenvereniging Aan-
dacht voor Medische Bijsluiter) maakt hij 
op de Amsterdamse zender Salto korte 
video’s waarin hij aandacht vraagt voor 
knelpunten en drempels in de samenle-
ving, die het voor mensen met een be-
perking onnodig moeilijk maken om 
volwaardig mee te doen. En waar moge-
lijk denkt en werkt hij mee aan oplos-
singen. 
“Mijn politieke drijfveer is de grote 
tweedeling in de samenleving, zeker 

ook in Nieuw-West, die volgens mij 
voor een belangrijk deel het gevolg is 
van de laaggeletterdheid van mensen. 
In sommige wijken is 40% van de  
bewoners ‘taal-onbekwaam’, waardoor 
zij voortdurend in problemen komen bij 
contact met de overheid (toeslagen aan-
vragen) en bij het vinden van werk.  
Of – en minstens zo belangrijk – niet 
kunnen lezen van medische informatie, 
met alle nare gevolgen door verkeerd 
medicijngebruik.”  
 
“De VVD is er niet alleen voor de  
ondernemer, maar staat ook voor sociale 
rechtvaardigheid en iedereen die mee 
wil doen.” En hoewel de VVD geen voor-
stander was van het huidige bestuurlij-
ke stelsel van Amsterdam, neemt 
Alexander de verantwoordelijkheid ook 
om de belangen van de minder bedeel-

ners hun wensen en grieven op kenbaar 
kunnen maken. Wij, als de vier verte-
genwoordigers van deze buurt, hebben 
zeer regelmatig contact met elkaar. We 
brengen elkaar op de hoogte van wat 
speelt en waarover we advies gaan  
geven.” 
 
Hebt u bepaalde speerpunten voor Nieuw 
Sloten? 
“Nieuw Sloten is een heel prettige en 
goed ontwikkelde wijk met veel hoog 
opgeleide mensen en weinig werkloos-
heid. De leeOaarheid op een hoog  
niveau houden is het belangrijkst. 
Daarbij zijn aspecten als veiligheid, 
onderwijs, sport, enz. van belang.  
Verloedering ligt altijd op de loer,  
zorgen dat de straten schoon blijven en 
graffiti snel verwijderd wordt en kapot-
te ramen of straatmeubilair vervangen, 
is van belang om de buurt zo fijn te 
houden.” 
 
Zelf woont Mustapha Daher al jaren 
met zijn vrouw in Nieuw-West,  
tegenwoordig in de Aker. Om de ‘ogen 
en oren’ van de buurt te blijven is hij 
altijd via e-mail bereikbaar: 
M.Daher@amsterdam.nl ◀ 

de bewoners in De Aker, Sloten en 
Nieuw Sloten te behartigen in de Stads-
deelcommissie. 
“Door de combinatie van een centraal 
stadsbestuur met centraal bepaalde 
budgetten [door B&W en de Gemeente-
raad; CF] én de door B&W benoemde 
leden van het Dagelijks Bestuur in de 
stadsdelen aan de ene kant, met aan de 
andere kant een gekozen volksverte-
genwoordiging in de stadsdelen, die 
slechts mag adviseren, moeten we als 
leden van de Stadsdeelcommissie er-
voor oppassen dat we bij bewoners geen 
valse verwachtingen wekken. We heb-
ben immers geen budget en kunnen 
dus, behalve onze inzet, niks beloven.” 
  
“Een onderwerp waar ik me bijvoor-
beeld voor ga inzetten, is de luchtkwali-
teit in Nieuw-West, omdat ik bij het 
oplossen van problemen geloof in een 
integrale benadering De milieuzones 
zijn nu alleen van kracht binnen de 
Ring-A10. Maar het is natuurlijk heel 
raar dat onze longen minder belangrijk 
zouden zijn, dan die van mensen in het 
Centrum?! ” 
 
Meer informatie? 
E-mail: a.grassi@amsterdam.nl ◀ 

lobbyen voor de ideeën die wij als PvdA 
van belang vinden. We zijn met vier 
vertegenwoordigers van verschillende 
partijen verantwoordelijk voor ons deel-
gebied en zijn nu veel meer dan vroeger 
gericht op samenwerking. Hierdoor 
krijgen we naar mijn mening meer voor 
elkaar.  
 
Hoe zorgt u ervoor om goed geïnformeerd 
te zijn door bewoners van Nieuw Sloten? 
“Ik fiets door de buurt. Mensen kennen 
me als ‘de leraar op de fiets’ en spreken 
mij aan. Maar ik ga, meestal met een 
collega raadslid, ook veel naar bijeen-
komsten en informatieavonden om te 
horen wat daar speelt. Tevens ben ik 
contactpersoon voor een digitaal loket 
‘de Stem van Nieuw-West’, waar bewo-

▶Peggy van der Reijden 

▶Cees Fisser 
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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 het vorige nummer bedoelden wij de 
uitdrukking “voor spek en bonen  
meedoen”. Uit de vele goede inzendin-
gen trokken wij als winnaar: 
Barend Coppens. 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

Lokale politiek 
▶Column van Cees Fisser    

V oor ons als bewoners van Nieuw-
West, vormt de door ons gekozen 

16-koppige Stadsdeelcommissie, de 
‘lokale politiek’, samen met de 3 leden 
van het Dagelijks Bestuur (DB) – die 
we niét zelf mochten kiezen. Stads-
deelvoorzitter Emre Ünver (namens 
GroenLinks) en de DB-leden Ronald 
Mauer (D66) en Erik Bobeldijk (SP) 
zijn benoemd door het College van 
Burgemeester & Wethouders van 
Amsterdam. 
 
Het DB moet als ‘verlengd bestuur’ 
het beleid uitvoeren, dat door de 
Gemeenteraad is vastgesteld op voor-
dracht van B&W. De Stadsdeel-
commissie mag daarbij ‘slechts’  
advies geven aan het DB, maar het 
DB mag zo’n advies naast zich  
neerleggen, als het daarvoor goede 
redenen geeft. 
 
De Stadsdeelcommissie is nog geen 
vier maanden aan het werk. De vraag 
is nu nog: Hoeveel ruimte krijgt de 
Stadsdeelcommissie van het DB  
(lees: van B&W en de Gemeenteraad) 
om zoveel mogelijk rekening te  
houden met de belangen van de  
burgers (bewoners en ondernemers) 
van Nieuw-West?  
 
En wat is de rol van de lokale pers,  
zoals de Westerpost en NieuwSloten 
Nieuws?  
Ik zie die rol als: “verslag-geven van 
opmerkelijke discussies en gebeurte-
nissen, die plaatsvinden tijdens SDC-
vergaderingen en andere openbare 
bijeenkomsten van SDC en DB.  
Welke argumenten zijn er (of worden 
er gebruikt) voor of tegen een  
bepaald voorstel? Verslag doen,  
opdat zoveel mogelijk burgers kunnen 
lezen waarmee hun lokale politici  
bezig zijn, en hoe zij dat doen. Het 
gaat tenslotte om onze woon- en 
leefomgeving.” 
 
Een Hollandse uitdrukking is: “Waar 
je mee omgaat, word je mee besmet.” 
Dat is dan niet als compliment  
bedoeld! Wat betekent het voor de 
lokale pers?  
De pers laat het antwoord op die 
vraag graag aan ú over! ◀ 

Straatinterviews over 
politiek en politici 

▶Kinderpersbureau Nieuws Sloten     

L eerlingen van het Kinderpers-
bureau Nieuws Sloten hebben vijf 

weken geleden straatinterviews  
gehouden over politiek en politici.  

▶ Maryam & Tara 

In de stralende zon wilde bijna iedereen 
wel iets over politiek kwijt, maar we 
merkten wel dat veel mensen het een 
pittig onderwerp vonden!  
De meeste mensen vonden dat de poli-
tici erg belangrijk zijn, maar anderen 
vinden politici niet altijd even eerlijk. 
De meeste mensen geloven niet in poli-
tiek, vanwege de belo3es die ze niet 
altijd nakomen. Maar toch vinden veel 
mensen wel dat politiek belangrijk is 
voor het heden en de toekomst. De poli-
tiek zou mensen oneerlijk maken, zeg-
gen de meeste mensen, ze zouden het 
niet fijn vinden om al hun tijd in de  
politiek te moeten steken. De politici 
moeten goed voor het land zorgen, vol-
gens sommige mensen doen ze dat niet 
altijd even goed. Het lijkt erop dat poli-
tici volgens Nieuws Sloten nog een 
klein beetje beter hun best moeten 
doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H et leukste interview was met 
twee vrouwen op de Laan van 

Vlaanderen. Zij vinden politiek 
spannend, want er gebeuren vreem-
de dingen in de wereld... 

▶ Shaniqua & Magaritta 

Zij geloven niet echt in de politici, “die 
vechten alleen voor hun eigen straatje” 
en zij vinden de politici slap. Zij vinden 
het belangrijk dat politici goed voor 
hun land zorgen. Zij zeggen dat politici 
nodig zijn, “omdat er wél geregeerd 
moet worden”. Eentje volgt de politiek 
niet, de andere wel. Zij vinden dat 
“vroeger de politici beter waren dan nu, 
want politici luisteren nu niet naar  
elkaar. Dat was vroeger wél zo!!!” 

Meer info over het Kinderpersbureau: 
nieuwssloten.wordpress.com ◀ 
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H 
alf maart was er een klassiek 
concert in de Sloterkerk; eind 
mei is een groep van 20 buurt-

genoten gestart aan de wekelijkse 
activiteit ‘Wandelen voor je Gezond-
heid’; op donderdagavonden is er 
Bootcamp in het Kasterleepark; kin-
deren van de basisschool schaken op 
de maandagmiddagen; er zijn com-
puterlessen voor volwassenen; bloem-
schikken; schilderen; de Avond4-
Daagse… Bewoners ondernemen 
van alles in hun wijk!  
 
De ‘Regiegroep Sloten en Nieuw Sloten’ 
– de groep bewoners die initiatieven uit 
de wijk beoordeelt en het wijkbudget 
verdeelt – hee3 diverse bewonersinitia-
tieven voorbij zien komen afgelopen 
periode. Er zijn ook enkele grotere 
buurtinitiatieven mogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het wijkbudget.  
 
Op zaterdag 23 juni vond bijvoorbeeld 
de eerste Buurtbeurs plaats in het Huis 
van de Wijk; een initiatief van bewo-
ners, die in samenwerking met het 
Huis van de Wijk en het Gebiedsteam 
van het stadsdeel om een beurs te orga-
niseren om bewoners en lokale part-
ners met elkaar in contact te laten ko-

men. Bezoekers konden tips krijgen om 
de woning zo goed mogelijk te beveili-
gen tegen inbraak. Ook op het thema 
duurzaamheid was informatie te ver-
krijgen om je huis ‘energie vriendelijk’ 
te maken, of hoe je huis aardgasvrij kan 
worden. Naast informatieve tafels, kon-
den bezoekers ook genieten van gezon-
de activiteiten zoals wandelen, een 
workshop zelf-shiatsu en een workshop 
‘focussessie’. Verder was er speeddate, 
een talentenbord muziek en hapjes van 
de VrijMiBo… en nog veel meer. Wil jij 
ook graag in contact komen met andere 
buurtgenoten en lokale partners? Laat 
het ons weten! Geef het aan mij door en 
ik breng je in contact met de 
‘Buurtbeurs’-groep. 
 
Ook staat de derde editie van het Nieuw 
Sloten Festival voor de deur! Op zater-
dag 14 juli wordt het Belgiëplein en het 
Kasterleepark weer omgetoverd tot een 
buurtfestival met gezellige kraampjes 
en een podium voor lokaal talent.  
Jongeren begeleiden wederom de sport-
activiteiten en voor een dorstlesser kan 
je terecht bij de stand van Café Thijs.  
 
Benieuwd of er nog een kraampje 
over is, of wil je op het podium jouw 

De wijk bruist! 
▶Stefania Maginzali; maandag t/m donderdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 3331 9681; E. Stefania@eigenwijks.nl 

Feestweek 20 t/m 24 aug 
▶georganiseerd door Chaudfontaine Nieuw Sloten 

de website:  
 
www.winkelcentrumnieuwsloten.nl 
 
Winkelcentrum NieuwSloten biedt tal 
van mogelijkheden voor de dagelijkse 
behoe3en van gezinnen in de omge-
ving. Het winkelcentrum is gemakke-
lijk bereikbaar met openbaar vervoer en 
er is een ruime parkeerplaats waar met 
een parkeerschijf gratis kan worden 
geparkeerd.◀ 

Nieuwe huisstijl, logo én website 
▶Ingezonden door de Winkeliersvereniging Nieuw Sloten    

M et trots presenteert Winkel-
centrum Nieuw Sloten haar 

nieuwe huisstijl, want die was toe 
aan vernieuwing. Een stijl die past 
bij het hedendaags winkelaanbod en 
de modernisering van het winkel-
centrum. 
De huisstijl vertaalt zich door in een 
nieuw logo én een nieuwe website. Op 
de website kunnen bezoekers terecht 
voor o.a. winkelinformatie en ope-
ningstijden. Ook is er ruimte voor acti-
viteiten, georganiseerd door het winkel-
centrum én door de wijk. 
De nieuwe huisstijl is al ingevoerd.  
Benieuwd naar het eindresultaat? Kom 
langs in het winkelcentrum en bekijk 
het entreebord en de vlaggen, of ga naar 

C haudfontaine Nieuw Sloten 
hee= in de zomer van 2017 een 
feestweek georganiseerd in het  
Kasterleepark. Dit jaar organi-
seren we zo’n feestweek vanaf 

▶   maandag 20 augustus t/m  
▶   vrijdag 24 augustus, elke dag 
▶   tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Met veel tijd voor een goed gesprek, 
kinderactiviteiten en een BBQ. We  
hopen u en jou daar te ontmoeten. Zie: 

www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl  

of alvast kennismaken tijdens het 
Nieuw Sloten Festival op 14 juli. ◀ 

 

 

talent laten zien? Waag dan snel een 
allerlaatste kans en mail naar  
nieuwslotenfestval@gmail.com. 
 
Wat wil jij organiseren voor de wijk? 
Ben je geïnspireerd geraakt om ook iets 
te organiseren? Wil je meer weten over 
bewonersinitiatieven? Of heb je interes-
se om plaats te nemen in de Regie-
groep? Mijn contactgegevens staan in 
de kop van dit artikel. 
 
Bewonersinitiatieven zijn er dus van 
klein tot groot, in de buurt of in het 
Huis van de Wijk. Wil jij wat organise-
ren in het Huis van de Wijk? Toneel, 
muziek, debat, workshops… of wat je 
dan ook in gedachte hebt! Vraag naar 
Mahdi of bel hem op 020 617 82 35. 
Ook kan je op www.eigenwijks.nl een 
ruimte reserveren.  
 
Leuk feitje: bewoners die iets organise-
ren voor de buurt kunnen zo’n ruimte 
gratis gebruiken. De ruimtes zijn be-
schikbaar van ’s ochtends tot en met ’s 
avonds. Samen met Mahdi kan je kij-
ken wat er kan en wat er nodig is. Dus 
wacht niet te lang en voer je dromen uit 
voor de wijk!◀ 

 

Nieuw Sloten Festival 

 

Wandelen voor je gezondheid 



 

 

Activiteiten-
agenda 

W ilt u een activiteit organiseren 
voor buurtbewoners? 

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

Voor zo’n Bewonersinitiatief kunt u een 
aanvraagformulier ophalen in Huis van 
de Wijk België, Hageland 117. Of via:  
www.eigenwijks.nl/nieuw-sloten/
bewonersinitiatieven-sloten-nieuw-
sloten. 
Voorkom teleurstelling: maak een 
afspraak met de Bewonersondersteuner 
en vraag zonodig hulp bij het invullen 
van uw aanvraag. 
 

Opbouwwerker 
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, 
op maandag t/m donderdag, of 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 
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I nbraakpreventie Zomervakantie 
De zomer is inmiddels weer in volle 

gang. Als u op vakantie gaat, denk dan 
even goed na over de mogelijke risico’s 
die u loopt, wanneer u uw huis niet 
goed beveiligd. Kijk voor de belangrijk-
ste tips op www.politie.nl/themas/
woninginbraak.html . Belangrijk is dat 
u een antikerntrek-beslag hebt en dat 
uw ramen goed zijn beveiligd!  
 
Ziet u rondom een woning een ver-
dachte situatie in de buurt ? Bel 112! 
 
Afscheid van Wijkagent Nieuw  
Sloten Noord 
Na een periode van bijna 7 jaar wijk-
agent te zijn geweest van Nieuw Sloten 
Noord, is het voor mij tijd geworden een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Het  
waren prachtige jaren en het contact 
met de bewoners en ondernemers heb 
ik als zeer prettig ervaren. Nieuw  
Sloten is een prachtige jonge veelzijdige 
dynamische wijk. Ondanks het feit dat 
ik als politieman misschien toch  
anders kijkt naar het gebied, zou ik  
ook zelf met veel plezier in Nieuw  
Sloten kunnen wonen.  

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten is een on-
a]ankelijke groep bewoners uit deze 
wijken die elke 6 tot 8 weken vergadert 
om aanvragen tussen € 500 en € 5000 
te beoordelen. Aanvragen onder € 500 
worden per e-mail binnen de 
Regiegroep behandeld. 
 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
  
20 augustus | 03 september 
01 oktober | 15 oktober 
12 november | 26 november 
 
Terugblik door Regiegroep van inge-
diende initiatieven  10 december ◀    

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum) 
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 

Ik ben als professional niet weg uit 
Nieuw West en zal actief blijven op  
basisteam Nieuw West Zuid.  
Vanaf 13 juli 2018 ga ik deel uitmaken 
van het managementteam en mij o.a. 
gaan richten op een personeelsgroep 
binnen dit grote basisteam. Daarnaast 
zal ik als toekomstige officier van 
dienst mogelijk ingezet kunnen worden 
in jullie wijk bij grootschalige incidenten. 
Laura Engelsman zal voor de komen-
de periode Nieuw Sloten Noord waar-
nemen. Met bijna 15.000 inwoners in 
heel Nieuw Sloten is dat een flinke klus. 
Er wordt gezocht naar een nieuwe wijk-
agent. 

Ik wens iedereen al het goeds toe en 
veel geluk en gezondheid! Misschien 
komen we elkaar op straat nog wel een 
keer tegen en zal altijd klaar staan voor 
een praatje! 

Met vriendelijke groet, 
George Elsenberg 

De NSN-redactie maakt van deze gelegenheid 
gebruik om George - namens de bewoners van 
Nieuw Sloten (Noord) - hartelijk te danken 
voor zijn inzet de afgelopen 7 jaar. Wij wensen 
hem succes en ook weer veel plezier in zijn 
nieuwe functie!◀ 

J uni stond in Sloten / Nieuw Sloten 
in het teken van Duurzaamheid 

 
Op verschillende plekken in het gebied 
hebben collega’s van het stadsdeel van-
uit de buurtbus op zaterdagen voorlich-
ting en demonstraties gegeven over 
composteren, aanleg van geveltuinen, 
groen in de buurt, zonnepanelen, groe-
ne daken, alternatieven voor aardgas, 
etc. Veel bewoners zijn al druk bezig 
met het verduurzamen van hun woning 
en tuin. Bewoners wisselden onder el-
kaar hun ervaringen uit. We hebben 
een aantal bewoners bereid gevonden 
om als duurzaamheidsambassadeurs 
samen met het stadsdeel kleinschalige 
duurzame projecten in de eigen buurt 
op te zetten. De komende maanden zult 
u van hen horen.  
 
De eerste Buurtbeurs in Sloten / Nieuw 
Sloten is inmiddels een feit en krijgt 
mogelijk een vervolg. De zomer wordt 
straks feestelijk ingeluid met het derde 
Nieuw Sloten Festival.  

U komt toch ook?  
 
Gaat u met vakantie? Zorgt u er dan 
voor dat u uw huis goed afsluit. Vraag 
uw buren een oogje in het zeil te  
houden. Het inbrekersgilde doet in de 

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

zomermaanden altijd goede zaken.  
 
Met vragen, ideeën, etc weet u ons ook 
in de zomer te vinden met de Buurtbus 
op het Belgiëplein, op de donderdag-
ochtend ? Fijne vakantie! ◀ 

Zondag 16 september,11–13u 
Polderland-excursie 

o.l.v van Ruud Jansen en Nico Jansen.  
NME-centrum, www.oeverlanden.nl 

Zondag 30 september, 15u  
Trio violiste Lucian Boeken, cellis-

te Anne Korff de Gidts, pianist Edzo Bos. 
Zij spelen werken van Brahms en Haydn. 
Meer info: www.sloterkerk.nl 

Zaterdag 14 juli, v/a 14 u 
Workshop Waterdiertjes:  

met een schepnet langs slootjes en vijvers 
Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173  
Meer info: www.tuinparkeigenhof.nl  

 Zaterdag 7 juli, 11–16 u 
Braderie 

Aangeboden door de 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten  

Maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus, 
elke dag 13 - 16 u 

Feestweek Kasterleepark 
Meer info:  
www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl  

Maandag 23 juli t/m 31 augustus is 
de rotonde Anderlechtlaan/Sloterweg 
afgesloten voor autoverkeer. Zie de 
omleidingsroutes. Bus 69 en 195 worden 
ook omgeleid. Info: www.amsterdam.nl 
met zoekwoord “Westtangent”. 


