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(Tuin)parken 

(Tuin)parken 
▶Cees Fisser    

Aan het eind kunt u eigen vragen of 
opmerkingen kwijt en u kunt zich aan-
melden voor de buurtbijeenkomst 
waarop we de resultaten presenteren. 

Vul de vragenlijst 
vóór 15 mei online in, op 

www.surveymonkey.com/r/nieuwsloten  

Papieren vragenlijsten  
vindt u in het HvdW België. 

Wilt u hulp bij het invullen 
van de vragenlijst?  

Gebiedsmakelaar Mustapha el Houari 
is hiervoor in het HvdW aanwezig op:  

▶ Vrijdag 21 april, 10.00 - 13.00 u 
▶ Maandag 24 april, 10.30 - 14.00 u 
▶ Woensdag 26 april, 14.00 - 15.30 u 

Hebt u een vraag?  
Bel dan Gebiedsmakelaar Mustapha 
el Houari, of stuur hem een e-mail:  
M. 06 30 50 03 35,  
E. m.el.houari@amsterdam.nl 

Wij hopen dat u wilt meewerken aan 
een sociaal, duurzaam en veilig 
Nieuw Sloten & Park Haagseweg en 
danken u alvast voor het invullen.◀ 

Wie op een stadsplattegrond van Am-
sterdam Nieuw Sloten opzoekt, ziet het 
meteen: niet alleen het Kasterleepark 
en het Diepenbeekplantsoen zorgen 
voor het nodig groen om ons heen. Ook 
aan de west- en zuidranden van onze 
wijk liggen de nodige groengebieden. 
En wat veel mensen niet weten: de 
meeste gebieden zijn vrij toegankelijk!  

Beste bewoners, 

Na twee jaar wijkagent te zijn geweest in 
Nieuw Sloten Zuid, is er nieuwe uitdaging 
op mijn pad gekomen. Hoewel ik enorm 
heb genoten van het gebied en de mensen 
(bewoners en professionals), waarmee ik 
te maken heb gehad, ga ik die andere uit-
daging graag aan. Echter: pas nadat de 
‘nieuwe’ wijkagent is ingewerkt om de 
wijk en haar bewoners te bedienen. Dat 
was op 1 april 2017 al zover.  

Ik wens iedereen een veilige toekomst 
in een fijne buurt.  

Met vriendelijke groet, 
Tom Hoheker◀ 

Afscheid Wijkagent 
▶Zie ook de kennismaking op pagina 6 !    

W at vindt u van Nieuw Sloten en 
Park Haagseweg? En wat kun-

nen we volgens u samen doen om de 
wijk socialer, duurzamer en veiliger 
te maken? Daarvoor is een online 
vragenlijst opgesteld. 
 
Met die vragenlijst inventariseren we 
uw mening over uw wijk en hoe wij,  
bewoners en gemeente samen, de wijk 
nog duurzamer en prettiger kunnen 
maken. De resultaten presenteren we 
12 juni 2017 op een buurtbijeenkomst 
in het Huis van de Wijk België.  
Wij hopen op die bijeenkomst bestaan-
de duurzame initiatieven onder uw 
aandacht te kunnen brengen en met 
elkaar nieuwe initiatieven op te zetten. 
 
In de vragenlijst gaan we in op tien 
onderwerpen, die volgens ons horen 
bij een duurzame wijk: Energie, 
Voedsel, Tuin of Balkon, Groen in 
de wijk, Afval, Water, Vervoer,  
Veiligheid, Voorzieningen, Wijk-
tevredenheid en Buurtgevoel. 
U kunt de vragenlijst anoniem  invul-
len, in ongeveer 15 minuten. 

Van onze Gebiedsmakelaars 
▶Mustapha el Houari, EEEE m.el.houari@amsterdam.nl, MMMM 06 30 50 03 35 
▶Maarten Neerincx,  EEEE m.neerincx@amsterdam.nl, MMMM 06 22 95 97 54 

Help mee aan een duurzaam Nieuw Sloten! 

Foto: Gerrit Sinay 
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Educatief genieten van de natuur!  
▶Janna Winnubst    

W ie kent niet het mooie gebied 
De Oeverlanden? Waar je fijn 

kunt fietsen, wandelen en recreëren 
in het groen?! 
 
Maar wie kent het NME Centrum* ‘de 
Waterkant’? En wat wordt daar gedaan?  
Ik ga in gesprek met Ruud Jansen, pen-
ningmeester van de Vereniging “De 
Oeverlanden Blijven” om zoveel moge-
lijk ‘groene’ informatie te verkrijgen. 
De vereniging zet zich in voor het be-
houd van de biologische en recreatieve 
waarden en bescherming van de natuur 
in de oeverlanden van de Nieuwe Meer. 

Welke activiteiten organiseert het NME? 
RJ: “Jaarlijks worden er vele excursies 
gepland, over nachtegalen, nachtvlin-
ders, insecten, planten of waterdieren. 
Voor het bedrag van € 2,50 als je geen 
lid bent (leden gratis) krijg je de ultieme 
kans om meer te weten over alles wat 
groeit en bloeit in de Oeverlanden. 
Scholen kunnen zich opgeven voor een 
dagdeel veldstudie (bijvoorbeeld vogel-

excursie of bodemdierenproject), com-
pleet met broodjes bakken in een zelf-
gemaakte oven. Meer dan duizend 
scholieren hebben de afgelopen jaren 
hiervan genoten.  
 
Er zijn ‘beheervrijwilligers’, die op 
dinsdag of woensdag zorgen voor het 
maaibeheer en het verwijderen van 
exoten.” Een exoot is een organisme dat 
zich heeH gevestigd in een land waar 
het oorspronkelijk niet vandaan komt, 
en ook niet hoort! 
 
Wat is de Biobende? 
“Een groepje van ongeveer 12 kinderen 
in de leeHijd van 8-12 jaar, komt elke 
zaterdag bij elkaar onder supervisie 
van twee vrijwilligers met kennis over 
de biodiversiteit van de Oeverlanden. 
Ze doen allerlei leuke en leerzame  bui-
tenactiviteiten. De Biobende bestaat 
9 jaar en we zijn op zoek naar  
twee enthousiaste vrijwilligers, die 
deze club kinderen willen begelei-
den”. 
 
Zijn er genoeg vrijwilligers voor de ‘1000 
soorten dag’ op zaterdag 20 mei 2017? 
“Ja, op deze speciale dag tellen we 1000 
soorten planten en dieren, met een aan-
tal van onze 700 leden, die veel kennis 
bezitten over planten en dieren. Voor 
nieuwe mensen met kennis over de 
natuur is altijd plek.” 

Ontvangen jullie subsidie? 
Helaas hebben we voor 2017 geen sub-
sidie meer van de gemeente gekregen.  
De subsidie was speciaal bedoeld voor  
het beweerwerk op gemeentegrond  
door de beheervrijwilligers, die hiervoor 
een kleine vergoeding kregen.  
Met donaties wordt het educatief werk, 
de uitgeverij en onderzoek gedaan. 
Voor een bijdrage van minimaal € 10 
per jaar ben je al lid en kun je gratis 
aan excursies deelnemen.” 
 
Uit onderzoek is gebleken dat het in de 
natuur zijn een positief effect hee0 op de 
gezondheid, dus op naar de Oeverlanden! 
 
Meer info, ook over excursies:  
www.oeverlanden.nl 
of Facebook: De oeverlanden Blijven. 
 
*) NME = Natuur- en milieueducatie ◀ 

Tuinpark Ons Buiten: oude bomen, groene lanen  
▶Zsuzsanna van Geem-Bérces    

T uinpark Ons Buiten ligt in de 
Riekerpolder tussen De Nieuwe 

Meer en de A10. Het is in 1922 opge-
richt en vrij toegankelijk voor het 
publiek! 
 
Fanny IJsbrandy-Prato en haar man 
hebben hier een tuintje gekocht in 
1978. Hun zoon was net 1 jaar oud en 
de tuin was een fantastische plaats om 
kinderen te laten opgroeien dicht bij de 
natuur. 
 
Wat vind je het mooiste van het park? 
- Allereerst het ronde grasveld bij de 
ingang! Dit is een prachtige ontvangst 
voor alle bezoekers. In het clubgebouw 
is een bar, theaterzaal, bibliotheek en 
een winkel voor tuingereedschap. Daar-
naast vind ik de lanen met bijzondere 
oude bomen mooi. Hier kun je wande-
len en op de bankjes uitrusten. Er is 
een kinderspeelplaats, een jeu de bou-
lesbaan en je kunt volop genieten van 
de natuur. 
De tuin van Fanny is op veengrond. 
Niet geschikt voor moestuin, maar uit-
stekend voor azalea's, rododendrons, 
bomen die er weelderig groeien. 

Wat is het mooiste van je tuin? 
- We kunnen én in de zon, én in de 
schaduw zitten en we hebben veel pri-
vacy. We hebben appel- en pruimen-
bomen en druiven voor eigen gebruik. 

Hoe is het zonder elektriciteit? 
- We missen die niet. We hebben olie in 
de lampen en we koken op een petrole-
umtoestel. Wel hebben wij stromend 
water. Dit is een andere manier van 
leven hier. Hier zijn we even weg van de 
stad, van de drukte, hier hebben we rust. 
 
Een tijd lang was er veel vandalisme in 
de buurt, maar dat is opgelost; het is nu 
rustig op Ons Buiten. Er is bewaking 
met honden gerealiseerd. 
Ruim opgezet, met oude bomen, geen 
loslopende honden, geen scooters op de 
lanen, de speeltuin is schoon. Voor de 
volwassenen is er een bar, voor de kin-
deren activiteiten (Sinterklaas en de 
Paashaas komen hier langs); in de zo-
mer is er een kunstmarkt. Dat allemaal 
maakt het zeer aantrekkelijk voor de 
bewoners en de omwonenden.  
Fanny en haar gezin komen hier weke-
lijks genieten. 
Van 1 april t/m 1 oktober is het tuin-
park continu open voor wandelaars.  
's Winters alleen de hoofdingang tus-
sen 9.00 en 17.00 uur. 
 
Meer info: www.ons-buiten.nl◀ 

Foto: Hans Bootsma   

Foto: Hans Bootsma   
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Het Siegerpark, een verborgen juweel  
▶Ellen van Kessel    

E en vrolijk lentezonnetje maakt 
dit kleine park nog mooier. De 

wilgen zijn gesnoeid, sneeuwklokjes 
en narcissen staan in bloei. Op enke-
le schoolmeisjes bij de ingang na, ben 
ik de enige bezoeker. Een rondwande-
ling door het park duurt ongeveer een 
half uur. 
 
Bijenvriendelijke tuin  
Het Siegerpark ingeklemd tussen de A4 
en de Sloterweg werd aangelegd op  
initiatief van Dr Wilhelm Sieger,  
directeur van de Amsterdamse Kinine-
fabriek en lid van de Amsterdamse  
Vereniging tot Bevordering van de  
Bijenteelt (AVVB). Tuinarchitect Jan 
Bosma ontwierp het park als bijen-
vriendelijke tuin met veel exotische 
bomen ingericht volgens de Engelse 
landschapsstijl. Het park ging in 1936 
open voor publiek. De familie Sieger 
verkocht in 1950 de grond aan de ge-
meente Amsterdam op voorwaarde dat 
het altijd een park zou blijven. Door de 
aanleg van de A4 in de jaren zestig ging 
een groot deel van het park verloren, er 
bleef nog 3,5 ha over. Het park diende  
30 jaar als kwekerij voor de Universiteit 
van Amsterdam. In 1990 kreeg het toen 
kersverse stadsdeel Slotervaart-Over-
toomseveld het park in beheer. Het 
park werd in oude luister hersteld en is 
sinds 1996 weer open voor publiek. Het 
park wordt ecologisch beheerd en heeH 
ook veel drassige gedeelten. 

Beeldenpark 
Het park is niet alleen bijzonder door 
de flora en fauna, de waterpartijen en 
de bijzondere doorkijkjes. In het park 
staan namelijk ook beelden uit de  
collectie van het Stedelijk Museum.   
Dankzij een initiatief van de stadsdeel-
raad kreeg het Siegerpark in 1998 zes 
sculpturen van toonaangevende beeld-
houwers uit de 20ste eeuw in bruik-
leen. De beelden staan door het hele 
park verspreid; het gaat om werken van  
Henri Etienne-Martin, Bryan Hunt, 
André Volten, Hildo Krop, Jan Bronner 
en Shamai Haber. 
 
Twee werken spreken mij erg aan:  
Demeure 4 (1961) van Henri Etienne-
Martin en Twee kinderen (1929) van 
Hildo Krop. 
Het grote bronzen beeld Demeure 4 zie 
je gelijk bij binnenkomst. Het beeld 

was zo zwaar dat het alleen in dit deel 
zonder gevaar voor verzakking kon 
worden geplaatst. Het woord betekent 
letterlijk ‘woning’ en is geïnspireerd op 

een middeleeuwse Franse tempel.  
Langs een zijpad staat de bronzen 
groep Twee kinderen van stadsbeeld-
houwer Hildo Krop.  

Krop is vooral bekend geworden van 
zijn beelden en ornamenten aan brug-
gen en gebouwen veelal uit de Amster-
damse School periode. Dit is een mooi 
voorbeeld van een vrij werk, waarvoor 
zijn eigen kinderen John en Helen  
model stonden.  
Ik zou zeggen: neem vooral een kijkje! 
 
Ingang: Sloterweg 773, dagelijks open 
van 8.30 tot 16 uur. In verband met 
kwetsbare flora en fauna zijn honden 
niet toegestaan! 
 
Gids met wandelingen door volkstuinen 
en Siegerpark, gratis te downloaden via:  
www.ons-buiten.nl/bezoekers/
wandelgids/wandelgids.html 
Beeldenroute Siegerpark (Nw west open):  
www.nieuwwestexpress.nl/nl/
page/5942/beeldenroute-door-het-
siegerpark◀ 

Een groene parel aan de Sloterweg 
▶Saskia Bender    

A l 80 jaar wordt er in verenigings-
vorm getuinierd op Eigen Hof, 

een park met 159 tuinen.  
 
De oorspronkelijke veenweide veran-
derde in de jaren 30 in een complex met 
moestuinen die later meer als siertuin 
werden ingericht. Vanaf de jaren ’80 
werd de natuurwaarde van het park 
steeds meer erkend en verder ontwik-
keld door natuurlijk beheer toe te pas-
sen. 
 
Hein van Leeuwen had eind jaren 90 al 
een tuin op dit park en is sinds 2012 
weer terug. Hij vertelt wat hem zo aan-
spreekt aan Eigen Hof: 
“Het is een groen, rustig park dat gele-
gen is naast het oude dorp Sloten en 
aan de Groene As*, en dat spreekt me 
erg aan. Het park is van april tot  
november vrij toegankelijk. Het is er 
dan heerlijk wandelen door de heem-
tuin en over de lanen omzoomd met 
bomen. Ik heb daarom ook meegewerkt 
aan een bomenwandeling die je over 

het park kunt ma-
ken.” 
 
Is het hard werken, 
zo’n volkstuin? 
“Soms wel, maar als 
je in de tuin bezig 
bent, merk je ook hoe 
heilzaam het is – goed 
voor lichaam en 
geest. Ook dat je als 
groep voor zo'n stuk 
land zorgt, dat je  
samen met de natuur 
de omgeving vormgeeH – is allemaal bij 
elkaar heel waardevol. Maar vergeet de 
schone lucht en het water niet: Eigen 
Hof vormt immers met alle andere  
parken langs de Sloterweg een belang-
rijke groene buffer die ons als bewoners 
van Nieuw Sloten beschermt tegen de 
herrie en uitstoot van bijvoorbeeld vlieg
- en autoverkeer - vooral dankzij de  
bomen. Bovendien wordt hier óók nog 
een grote hoeveelheid regenwater ge-
borgen. Aan zo'n gebied is steeds meer 

behoeHe aan als ik zo eens om mij heen 
kijk ...” 
 
Eigen Hof ligt aan de Sloterweg 1173, 
vlak naast de ingang is een kleine par-
keerplaats. Er komen regelmatig  
tuinen vrij; u bent welkom voor een 
wandeling!  
www.tuinparkeigenhof.nl 
 
*) De Hoofd Groenstructuur van Amsterdam, 
red.◀ 
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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 het Aarschotpad, gezien vanaf het 
bruggetje a/d noordkant van de Aren-
donksingel/Eisdenstraat. Uit de goede 
inzendingen trokken wij:    Kees & Tia Kees & Tia Kees & Tia Kees & Tia 
van Noord.van Noord.van Noord.van Noord.    

Zij winnen de cadeaubon die beschikbaar 
gesteld is door de Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten.◀ 

D e afdeling Onderzoek, Informatie 
en Statistiek van de gemeente 

Amsterdam heeft NSN desgevraagd 
de uitslagen van alle stembureaus in 
Nieuw Sloten verstrekt, inclusief het 
dorp Sloten. 
Hieronder vindt u de uitslagen van 
Nieuw Sloten (Nw Sn), stadsdeel Nieuw-
West (Nw-Wt) en Amsterdam (Ams) in 
procenten (%). 

Best of both Worlds* 
▶Column van Peggy van der Reijden    

H et wonen in een stad als Amster-
dam heeft zo z’n voor- en nadelen.  

 
Zo zijn de huizen duurder, de woning-
markt is zelfs wat overspannen hier; is 
het overal druk; is er weinig groen en 
breiden de parkeerproblemen zich uit 
tot zelfs de verste woonwijken zoals 
Nieuw Sloten.  
 
Aan de andere kant zijn de voordelen 
dat er altijd wel iets leuks in de buurt 
te doen is; overal makkelijk toegang tot 
theaters, bioscopen, concertzalen, etc. 
24 Uur per dag is er ergens wel wat te 
doen; winkels zijn altijd open; kun je 
kiezen uit bijna alle culturele keukens, 
etc. En dan is dat ‘groen’ toch in ieder 
geval binnen handbereik.  
 
Toen ik zelf in het (groenloze) Centrum 
woonde en de kinderen klein waren, 
besloot ik ook een ‘tuinhuis’ te kopen. 
Hup, met de auto naar ‘buiten’, net aan 
de rand van de stad. Ideale combinatie 
met een woning in de drukke binnen-
stad, de weekenden heerlijk in de rust 
naar dat park, omzoomd door een af-
sluitbaar hek, veilig voor de kinderen, 
zitten in het zonnetje en een beetje 
rommelen in de tuin. De kinderen op het 
fietsje door de paadjes en lanen tussen 
de huisjes door.  
 

The best of both worlds,  

vond ik dat toen! 
 
Wist ik veel dat je in Amsterdam-
Nieuw Sloten beide werelden bij elkaar 
hebt. Op de fiets binnen afzienbare 
tijd bij de theaters en bioscopen etc. 
En vanuit mijn tuin de straat op, met de 
keuze in een straat naar rechts of toch 
naar links, beide naar het groen.  
 
Wat een luxe binnen handbereik,  
oftewel op loopafstand, keuzes uit  
leuke parkjes, tuinhuizenparken, water 
bij De Nieuwe Meer en nog meer. In dit 
nummer staan de verborgen leuke plek-
jes, om in de buurt te ontdekken op  
een zonnige lentedag.  
 
Enjoy!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Het beste van beide werelden 

Vrijheidsmaaltijd 
▶Stefania Maginzali, opbouwwerker HvdWijk België 

Verkiezingsuitslag 
▶Cees Fisser 

5  mei vieren we de bevrij-
ding van Nederland met 

een Vrijheidsmaaltijd.  

We staan stil bij de bevrijding van toen 
en gaan in gesprek over wat vrijheid nu 
voor ons betekent. Vervolgens gaan we 
met elkaar aan tafel en maken we er 
een feestelijke avond van!  

Van te voren aanmelden via  
belgie@impuls.nl of loop even langs! 

Inloop vanaf 16.30 u. Start: 17.00 u.  

Partij Nw Sn Nw-Wt Ams 

VVD 17,8 12,5 15,3 

PvdA 8,7 7,3 8,4 

PVV 12,3 10,0 6,8 

SP 7,5 7,1 6,4 

CDA 5,3 4,0 3,0 

D66 15,6 13,6 18,9 

ChristenUnie 1,3 1,6 1,5 

GroenLinks 13,5 13,6 19,8 

SGP 0,1 0,2 0,1 

Partij vd Dieren 4,3 3,6 6,0 

50PLUS 4,1 3,0 1,9 

OndernemersPartij 0,2 0,1 0,1 

VoorNederland 0,3 0,3 0,2 

DENK 5,0 19,4 6,9 

NieuweWegen 0,2 0,1 0,1 

Forum v Democratie 1,5 1,1 1,2 

De Burger Beweging 0,0 0,1 0,1 

Vrijzinnige Partij 0,0 0,0 0,0 

GeenPeil 0,0 0,1 0,1 

Piratenpartij 0,4 0,4 0,5 

Artikel 1 1,5 1,8 2,5 

Niet Stemmers 0,1 0,1 0,1 

Lokaal in de kamer 0,0 0,1 0,0 

Opkomstpercentage 82,4 71,7 78,9 

Libertarische Partij 0,1 0,1 0,1 

Totaal 100% 100% 100% 
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Avond4daagse Nieuw Sloten: 26 t/m 29 juni 2017 

▶Liesbeth, M. 06 11 72 32 39    

A anleiding 
Amsterdam, en daarmee ook 

Nieuw-West, wordt steeds druk-
ker. Een van de gevolgen hiervan 
is een toenemende parkeerdruk. 
Dat de parkeerdruk juist in Nieuw
-West oploopt, komt doordat wij als een 
van de weinige gebieden in  
Amsterdam, parkeerplaatsen hebben 
zonder parkeerregime [waar iedereen dus 
gratis kan parkeren; CF]. Dit maakt 
delen van Nieuw-West aantrekkelijk 
om de auto te parkeren en vervolgens 
met het openbaar vervoer naar de bin-
nenstad of Schiphol te reizen.  
▶ In de loop van dit jaar komt 

Nieuw-West, samen met de  
stedelijke partners, met een  
oplossing voor deze problemen in 
de zogenoemde Parkeeragenda.  

▶ In de tussentijd kijken we naar 
tijdelijke oplossingen voor buurten 
waar de parkeerdruk hoog is. 

 
De Pilot Participatie Parkeren 
Tijdens de Pilot [maart-november 2016; 
CF] heeH een groep van acht bewoners 
actief meegedacht in een kerngroep. 
106 bewoners die ook betrokken waren 
bij de pilot wilden alleen geïnformeerd 
blijven. Dit heeH de kennis bij  

Hoe nu verder met de parkeerproblemen in Nieuw Sloten? 
▶Erik Bobeldijk, Portefeuillehouder Verkeer & Vervoer van stadsdeel Nieuw-West (eindredactie Cees Fisser)    

bewoners over de parkeer-
problemen vergroot. Tot een 
unanieme voorkeur hoe de 
parkeerproblemen aan te 
pakken is het niet gekomen.  
 

Vervolgstappen 
Daarom kijken we nu samen met de 
groep van acht bewoners naar tijdelijke 
oplossingen. Oók de zes ondertekenaars 
van een brief aan de Bestuurscommis-
sie namens het Bewonersinitiatief 
PONS (Parkeer Oplossingen in Nieuw 
Sloten) hebben aangegeven mee te wil-
len kijken. Deze twee groepen bewo-
ners geven wij graag een klankbord-
functie om de vervolgstappen nog eens 
tegen het licht te houden.  
 
Het plan is om in de straten waar het 
parkeerprobleem het grootst is, een 
draagvlakmeting te houden. Dit is een 
vragenlijst waarin we bewoners en on-
dernemers vragen wanneer overlast 
wordt ervaren, of parkeerregulering 
gewenst is en voor welke tijden dit dan 
moet gelden.  
Het streven is om in de maand mei de 
draagvlakmeting te organiseren, af te 
ronden en te analyseren. De uit-
komsten kunnen dan in juni  

worden besproken in de Bestuurs-
commissie Nieuw-West. Tijdens 
deze bespreking kan iedereen 
zijn mening geven over de uit-
komsten en de te volgen aan-
pak.◀  

V oor de derde keer op rij in de 
wijk Nieuw Sloten en omgeving.  

 
Ben jij er dit jaar ook (weer) bij als 
loper of vrijwilliger? 
Op de eerste Avond4Daagse in Nieuw 
Sloten in 2015 liepen er 500 kinderen 
van de basisscholen De Mijlpaal, De 
Vlaamse Reus, De Zevensprong en de 
Ichtusschool (Osdorp) mee. Daarnaast 
liepen 30 individuele wandelaars de 5 
of 10 km per dag.  
In 2016 waren er al 300 extra deel-
nemers. Dit alles was niet mogelijk 
geweest zonder de hulp van honderd 
vrijwilligers. We hopen jullie dit jaar 
allemaal weer te zien (lopers & vrijwil-
ligers)!  
 
Nieuwe routes! 
De Avond4daagse is een wandelevene-
ment waarin je vier avonden achter 
elkaar een wandelroute loopt van 5 of 
10 km. Je ontvangt op de laatste avond 
een medaille voor je sportieve prestatie. 
Het start- en eindpunt is het Huis van 
de Wijk België / Kasterleepark. De 
starttijd ligt tussen 18.00 en 18.45 uur. 
De routes lopen door Nieuw Sloten en 
net daarbuiten (de Aker, Osdorp, Sloter-
vaart).  

Er zijn dit jaar veel nieuwe routes, voor 
zowel de 5 als de 10 km. De laatste 
avond wordt feestelijk afgesloten in het 
Kasterleepark. 
 
Hoe schrijf ik me in? 
Individuen kunnen zich inschrijven via 
de website www.nieuwslotenloopt.nl . 
En op woensdag 24 mei van 14 tot 16 u 
in het HvdW België (Hageland 117). 
Kosten voor individuele deelname zijn 
4 euro per persoon. Als jouw basis-
school zich opgegeven heeH, loopt de 

inschrijving via de school. Voor deze 
leerlingen geldt het tarief dat de school 
hanteert. 
 
Help je één of meer avonden mee? 
Er komt veel kijken bij de organisatie 
van een Avond4daagse. Daarom zijn we 
ook dit jaar op zoek naar vrijwilligers 
die één of meer dagen willen helpen als 
verkeersregelaar, controleur van de 
knipkaarten of slotfietser, etc. Enorm 
gezellig om te doen!  
Ook dit jaar sponsort AH Belgiëplein 
weer de vrijwilligerstassen. Ben je ook 
enthousiast en wil je graag helpen om 
dit evenement mogelijk te maken, bel 
dan met Liesbeth (06-11723239) of 
meld je op www.nieuwslotenloopt.nl 
als vrijwilliger. Op deze website vind je 
ook meer informatie over de voorberei-
dingen en de laatste ontwikkelingen. 
Daarnaast is de Avond4daagse Nieuw 
Sloten te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/
avond4daagse.nieuwsloten◀ 

Reserveer 26 t/m 29 juni  
alvast in je agenda! 

Nadat duidelijk werd dat stadsdelen (van de 
Gemeenteraad) alléén betaald parkeren als 
parkeermaatregel mogen invoeren, heeH 
Eveline Kinsbergen een Facebook-groep opge-
richt: ‘Parkeeroplossingen in Nieuw Sloten’, 
In die groep, hebben zes andere bewoners 
ook fysiek de koppen bij elkaar gestoken om 
als onaBankelijke bewoners ‘out of the box’ 
te zoeken naar andere oplossingen voor de 
serieuze parkeerproblemen die in sommige 
straten zijn aangetoond.  
De groep wil niet alleen inspraak in de  
vragen die voor de draagvlakmeting opgesteld 
worden, maar pleit er bij de Bestuurscom-
missie ook voor om die draagvlakmeting in 
geheel Nieuw Sloten te houden. De vrees is, 
dat een parkeermaatregel in een paar  
straten, een negatieve invloed heeH op de 
parkeerdruk in de rest van de wijk, waar nu 
geen parkeerproblemen zijn (olievlek-
principe)...◀ 

Bewonersinitiatief PONS 
▶Cees Fisser, 3 april 2017    



Activiteiten-
agenda 

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 
aanvraagformulier ophalen in Huis van 
de Wijk België, Hageland 117. Of via:  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de wijk > bewonersinitiatieven.  
Daar staan ook de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een budget. 

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, woensdag & vrijdag 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

▶14 april 2017, p.6 

M ijn naam is Laura Engelsman, 
ik werk al 20 jaar bij de politie 

Amsterdam, het meeste in Amster-
dam-West.  
 
Sinds een jaar ben ik werk-
zaam als waarnemend wijk-
agent in de Reimerswaal-
buurt en sinds 1 april 2017 
neem ik het stokje over van 
wijkagent Tom Hoheker  in 
Nieuw Sloten Zuid.  
Zuid is het deel vanaf de Laan 
van Vlaanderen in de rich-
ting van de Nieuwe Meer. De 
wijk Nieuw Sloten Noord is 
voor mijn collega wijkagent 
George Elsenberg. 
 
Het verschil tussen een agent en een 
wijkagent is dat de laatste wordt vrijge-
maakt om problemen in de wijk aan 
te pakken en aanspreekpunt voor de 
bewoners is. De wijkagent staat meer 
midden in de buurt dan andere agenten, 
die er vooral voor noodgevallen zijn. 
Als wijkagent probeer je aan de voor-
kant van problemen te komen. Het  
contact met de burgers is hierin erg 
belangrijk. Mede hierom zou ik in de toe-
komst op afspraak eventueel elke dinsdag 
van 13.00 tot 14.00 uur een spreekuur 
kunnen houden bij het Huis van de Wijk 
België, mocht daar behoefte aan zijn. 
 
Bewoners kunnen mij contacten over 
allerlei problemen die in de buurt  
kunnen spelen, maar kunnen dit ook 
melden bij Meldpunt Zorg en Woon-
overlast van de gemeente Amsterdam: 
www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast  
Buurtbewoners die overlast veroor-
zaken of waarover u zich zorgen maakt, 
kunt u van maandag t/m vrijdag, van 8 tot 
18 uur melden via T. (020) 255 29 14. Bij 
acute meldingen van criminaliteit  
belt u natuurlijk 112. 
 
Wanneer ik er niet ben, kunt u mij  
bereiken via 0900 - 8844. Dan kan een 
terugbelverzoek gedaan worden. Op 
straat kunt u me altijd aanspreken als 
ik door de wijk fiets, of anders langs-

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2017 vergadert 
elke 6 tot 8 weken om aanvragen te 
beoordelen.  
De eerste inleverdata van 2017 staan 
hiernaast. Daaruit blijkt dat u budget-
aanvragen voor een Bewonersinitiatief 
uiterlijk 14 dagen voor elke vergade-
ring moet inleveren. 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
 
08 mei08 mei08 mei08 mei | 22 mei 
19 juni19 juni19 juni19 juni  | 03 juli 
21 augustus21 augustus21 augustus21 augustus | 04 september 
02 oktober02 oktober02 oktober02 oktober | 16 oktober 
13 november13 november13 november13 november | 27 november◀ 

Vrijdag 28 april, vanaf 17.30u 
VrijdagMiddagBoBoBoBorrel voor bewoners 

uit Nieuw Sloten in De Hal-
ve Maen, Sloterweg 1345 . 
Zie Facebook: De-leukste-en-gezelligste 
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl 
en Margreet Snaas: margreet@escalar.nl 

Van onze Wijkagenten 

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

komen op bureau Nieuw-West Zuid 
aan de Meer en Vaart 284a.  
Voor aangiHe moet er telefonisch of aan 
het politiebureau een afspraak ge-
maakt worden. 

 
Voor het melden van straat-
vuil of een kapotte straatlan-
taarn kunt u de app 
“Verbeter de buurt” down-
loaden op uw smartphone. 
Maak een foto van het pro-
bleem en voeg de locatie toe 
en eventueel een omschrij-
ving. Vervolgens ontvangt de 
gemeente uw melding en 
houdt u op 

de hoogte via de app. 
 
Inbraken 
Ook doe ik buurtonderzoeken naar aan-
leiding van woninginbraken. In het 
kader van nazorg en advies breng ik, 
als uw wijkagent een huisbezoek. Als u 
meer wilt weten over preventie van uw 
woning, verwijs ik u naar de voorlich-
ting over woninginbraken op:  
www.politie.nl/themas/
woninginbraak.html 
 
WhatsApp-groep 
Ook is er een moderne  
manier om samen met uw 
buurtbewoners uw buurt veiliger te 
maken doormiddel van WhatsApp-
preventie. Samen staat u sterk. 
 
Camera 
Hebt u een camera aan uw 
woning hangen? Laat het 
ons weten, want camerabeelden helpen 
de politie bij het oplossen van inbraken, 
overvallen en andere misdrijven. 
We inventariseren waar camera’s han-
gen en kunnen vervolgens de beelden 
komen ophalen. Zo beschermt uw  
camera niet alleen uw eigen bezit, maar 
helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger 
te maken. U kunt uw camera(’s) aan-
melden via www.politie.nl/cib, of via 
mij, uw wijkagent. 
 
Ik kijk uit naar de samenwerking!◀ 

 
Zaterdag 20 mei, 11-15u  

Buurtgarage-sale  

We zetten onze tafel en rek buiten en staan 
vermeld op Bankjescollectief.nl dus zetten 
we ook ons bankje in de straten:  
Watermaalpad, Schaarbeekstraat, Knok-
kestraat (ten zuiden van Tervurenpad), 
Denderhof en Zennehof. 
Meer info: buurtgaragesale@outlook.com. 

Vrijdag 12 mei, 20.30-22u 
Nachtegalenavond 

Vrijdag 19 mei, 21-22.30u 
Nachtvlinders 

Zaterdag 20 mei, 10-17.30u  
1000 soortendag (soorten tellen) 

Verzamelen: NME-centrum  
Info: www.oeverlanden.nl, of 06 3384 6602 

Zondag 23 april, 15u  
Sarabanda Barok strijkers en-

semble speelt werken van  
Telemann, o.l.v. Mariette Holtrop. 

Zondag 14 mei, 15u  
Kirchensonates van Mozart  

In de www.sloterkerk.nl. 

Zaterdag 15 april, 11-16u  
Pasen in Nieuw Sloten  

Kinderworkshop Paaseierkoek versieren. 
Zaterdag 13 mei, 11-16u 

Moederdag 
Workshop Cupcake versieren  
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten 


