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Elkaar kennen 
is vaak de eerste stap 

thema 

Samen voor elkaar 

Bijeenkomst 
Bewonersinitiatieven 

en Gebiedsplan  

Maandag 29 februari 2016 
19.30 - 21.00 uur 

(inloop vanaf 19:00 uur) 
Huis van de Wijk België 

Hageland 117-119 

Zie uitnodiging op pagina 5. 

Zondag 20 maart 2016, 17.00-23.00u 
Feestelijk opening seizoen 

Nieuw en Meer 
‘Silent Disco’, sounds & visuals van de 
website, hapjes en drankjes, de Keuken 
van het ongewenste Dier en meer!  
Kijk op www.facebook.com/Nieuw-
Meer-128149094038726/events of bel 
Yorinde Diepstraten: 06 29 14 80 09, 
Oude Haagseweg 51. 

Samen voor elkaar 

▶Cees Fisser    
Meidenvoetbal is hot 

▶Ingezonden door Erik Volger    

I ets voor elkaar betekenen, in je 
eigen wijk. Dat kan op 1001 ver-

schillende manieren.  
 
Traditioneel begint het vaak met een 
oogje in het zeil houden, als de buren met 
vakantie zijn. Postpakketjes aanpakken 
voor de buren is een eigentijdse vorm die 
de laatste jaren flink is toegenomen.  
 
Uitlenen van gereedschap of apparaten; 
boodschappen doen voor buren die slecht 
ter been zijn; op bezoek gaan bij buurtbe-
woners die anders nauwelijks bezoek 
krijgen; zitting nemen in een bewoners-
groep die beoordeelt of buurtactiviteiten 
in aanmerking ko-
men voor subsidie. 
Of als enthousiaste 
redactie, samen een 
gevarieerde buurt-
krant voor Nieuw 
Sloten maken... 

René Blook, HG & CF 

!! BUS VAN DE BAAN !!  
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Lenen van je buren met Peerby: 1 + 1 = 3 ! 
▶Saskia Bender    

sociale contacten door ontstaan. In-
middels zijn meer dan 200.000 mensen 
lid. 
 
Ervaringsdeskundige 
Ik heb zelf een keer via Peerby hulp 
gekregen van iemand met een bestel-
auto, omdat ik een grote kast moest 
vervoeren.  
Als je je Peerby-account opent kan je 
zien wie er in de buurt lid is; in Nieuw 
Sloten blijken meer dan honderd 
mensen bij het platform te zijn aange-
meld en zij hebben veel spullen die ze 
willen uitlenen. 
 
Buurtgenoot John Twigt vertelt over 
zijn ervaringen: "Ik maak sinds een jaar 
of twee gebruik van Peerby. In het be-
gin zette ik best vaak een verzoekje uit, 
maar er werd weinig op gereageerd. Ik 
heb uiteindelijk maar twee keer iets 
geleend: een reisgids en een aanhang-
wagen voor een van mijn producties als 
filmer. Soms krijg je toch het gevoel dat 
je iets moet terugdoen, dus toen heb ik 
een flesje wijn gegeven als dank. Ik heb 
nog nooit iets uitgeleend, omdat veel 

verzoekjes te onbenullig zijn of het 
waardevolle spullen betreA. Wel heb ik 
eens een doos DVD's met speelfilms 
weggeven aan iemand die ziek was en 
behoeAe had aan afleiding. Ik geloof 
zeker in kleinschalige, buurtgebonden 
deelinitiatieven. We gebruiken bijvoor-
beeld ook SnapCar en GreenWheels." 
 
Oók lenen van je buren en aan je buren? 
Kijk op www.peerby.com/nl 
NB: Sinds kort kan je via Peerby Go ook 
- tegen een kleine betaling - spullen  
huren. ◀ 

I 
n de Oostakkerstraat wonen 63  
bewoners in groot woonblok van 
Cordaan Nieuw Sloten.  

In groepen of individuele wooneenhe-
den wonen mannen en vrouwen met 
een (licht) verstandelijke beperking in 
de leeAijd van 22 tot 80+ jaar. Marion 
Fisser is Locatiemanager en vertelt 
over deze bijzondere woonvorm. 
 
Wat maakt deze locatie bijzonder? 
Marion: “Vroeger werden mensen met 
een verstandelijke beperking ‘weg-
gestopt’ in tehuizen midden in de bos-
sen, ver weg van de bewoonde wereld. 
Onze groepen zitten midden tussen de 
koop- en huurwoningen. Er is elke dag 
24 uur begeleiding aanwezig; we zijn 
dus ook altijd beschikbaar voor vragen 
vanuit de buurt. Wij zouden graag 
meer interactie willen tussen ‘onze’ 
bewoners en de buurtbewoners. Elkaar 
kennen is vaak de eerste stap naar een 
sociale samenleving.” 
 
Hoe is de interactie met buurtbewoners? 
“Tot nu toe is die slechts incidenteel. 
Ons gebouw is nogal intern gericht en 
niet uitnodigend vanaf de buitenkant. 
Dat is wel jammer. Vorig jaar hebben 
we een feest gegeven in onze tuin en 
ook buurtbewoners uitgenodigd; er zijn 

er toen een paar geweest. Dit jaar gaan 
we dat feest op het plein vóór de dag-
bestedingsruimte geven. Zo hopen we 
meer buren te kunnen betrekken.  
En ook de ‘Open Middag’ die we in het 
voorjaar organiseren en waarop buurt-
bewoners kunnen kennis maken met 
onze woonvorm, kondigen we aan met 
flyers e.d.” 
 
Wat zien jullie voor mogelijkheden met 
en voor de buurtbewoners?  
“Uiteraard willen we in eerste instantie 
dat we goed met elkaar kunnen samen-
leven. Wij denken dat we veel voor  
elkaar kunnen betekenen. Zo zouden 
wij graag zien dat buurtbewoners eens 
gaan koffiedrinken met een bewoner 
die niet veel visite krijgen. Maar ook 
samen boodschappen doen, of koken 
met een bewoner, of voor de groep. Wij 
zouden het fijn vinden als buurtbewo-
ners mee gaan met onze uitstapjes. 
Alle aandacht en extra handen komen 
goed van pas. Er is geen specifieke ken-
nis voor nodig; mensen die zelfstandig 
zijn, goed in hun vel zitten en flexibel 
wat tijd willen investeren zouden we al 
heel fijn vinden.  
Uiteraard kunnen wij ook iets voor de 
buurtbewoners betekenen. Zo kunnen 
wij, als we toch de dagelijkse bood-

E 
en originele manier om als 
buurtgenoten meer aan elkaar 
te hebben is Peerby. 

 
Via dit online plat-
form kan je gratis 
spullen lenen van 
mensen uit je  
eigen buurt. Het 
idee erachter is 
niet alleen 'help je 
buren', maar ook 
'hoe ga je verspil-

ling en overconsumptie tegen'. Als je 
nagaat dat je meer dan 80% van je 
spullen maar één keer per maand  
gebruikt, soms minder, waarom zou je 
al die apparaten dan zelf moeten heb-
ben? Is het niet vreemd dat achter elke 
voordeur een boormachine ligt, terwijl 
je dat ding maar heel af en toe  
gebruikt?  
 
Peerby werd eind 2012 gelanceerd door 
Daan Weddepohl. Niet alleen wilde hij 
iets doen op het gebied van duurzaam-
heid, hij wilde met dit initiatief ook de 
buurt gezelliger maken omdat er meer 

schappen doen, best een lijstje ophalen 
bij een buurtbewoner die dat zelf niet 
kan. Maar ook hebben wij een prachtige 
grote ruimte ter beschikking, die in de 
avonden tegen een kleine vergoeding 
gebruikt kan worden voor een feestje of 
bijeenkomsten. Er zit een professionele 
keuken aan vast waarvan gebruik kan 
worden gemaakt.” 
 
Meer informatie 
Bent u enthousiast geworden om eens 
een kijkje te nemen of te bespreken wat 
u kunt betekenen voor hen of zij voor u?  
Stuur dan een e-mailtje naar Marion 
via mfisser@cordaan.nl ◀ 

Elkaar kennen is vaak de eerste stap 
▶Peggy van der Reijden    

Tuin van Cordaan Nieuw Sloten 

Een kleine selectie van de spullen die zoal 
via Peerby uitgeleend worden. 
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F: “Als nieuwkomer vind ik de gevari-
eerdheid leuk, het is niet saai en het is 
een fijne groep met humor.” 
 
Hoeveel aanvragen beoordelen jullie en 
wat zijn dat voor initiatieven? 
G: “Gemiddeld zo’n 20 aanvragen per 
avond. Er zit van alles bij: knutselen, 
schaken, dans- en muzieklessen,  
wandelen.”  
Fatima vult aan dat vooral de cursus-
sen mozaïek en bloemschikken goed 
worden bezocht. Ook het buurtconcert 
in de Sloterkerk is een aanrader. Beiden 
geven aan dat de meeste aanvragen 
vooral voor activiteiten worden gedaan. 
Het zou mooi zijn als er ook wat  
aanvragen voor participatieprojecten 
zouden komen, zoals ontmoetingen 
tussen verschillende culturen. 
 
Willen jullie nog iets kwijt? 
F: “Mensen kunnen altijd met eigen, 
nieuwe ideeën komen naar het HvdW. 

Er zijn altijd medewerkers aanwezig 
om hen te helpen bij een subsidieaan-
vraag en het invullen van het aanvraag-
formulier. Meedoen aan de activiteiten 
betekent ook gezelligheid, dat je buurt-
genoten ontmoet. Dus kom vooral 
langs!” 
 
Ten slotte vragen Gülseren en Fatima 
aandacht voor de Bewonersavond op 
29 februari 2016, waarop medewer-
kers van stadsdeel Nieuw-West de 
‘Gebiedsagenda 2016’ presenteren. 
Daarna is natuurlijk ook ruimte voor 
input vanuit de zaal. Zie voor meer  
informatie het artikel van Dick Glastra 
van Loon (HvdW) op pagina 5. 
 
Ik wens Gülseren en Fatima veel succes 
met de regiegroep dit jaar! En zie voor het 
indienen van een aanvraag de informatie 
onderaan de laatste pagina van deze 
buurtkrant.◀ 

wél op de informatiemarkt geweest 
waren, contact gezocht met de Wester-
post voor meer publiciteit. Dit leidde tot 
de publicatie: “Westtangent: wakker 
worden!” op 29 december 2015. 
 
Kort daarna verscheen op Facebook een 
oproep voor een bewonersoverleg in het 
HvdW op maandag 11 januari 2016. 
- Buurtgenoten Nieuw Sloten: 

www.facebook.com/
groups/795176867274915/          en  

- Buurtinitiatieven NieuwSloten: 
www.facebook.com/groups/
BINieuwSloten/ 

 
Uit de Bestuurscommissie Nieuw-West 
kwamen de leden Willem van Ham  

(Vervolg op pagina 4) 

A 
l enkele jaren draait de Regie-
groep Bewonersinitiatieven 
Sloten en Nieuw Sloten, een 

jaarlijks wisselende enthousiaste 
groep van tien vrijwilligers uit de 
buurt. Zij beoordelen elke zes weken 
de subsidieaanvragen voor bewoners-
initiatieven, die meestal in het Huis 
van de Wijk België (HvdW) plaatsvin-
den.  
Na afloop van een intensieve vergade-
ring op 25 januari 2016 staan twee  
leden van de Regiegroep mij enthou-
siast te woord: Gülseren Binici en  
Fatima Taira Idrissi. Gülseren is al 
een jaar lid van de regiegroep, Fatima is 
net gestart. Beide dames zijn daarnaast 
ook zeer actief betrokken bij activitei-
ten in het HvdW. 
 
Hoe zijn jullie lid geworden van de Regie-
groep? 
G: “Via mijn vriendin, Fazilet Topcu, 
die in de Regiegroep zat en het echt iets 
voor mij vond! Ik organiseer al vier jaar 
verschillende activiteiten voor de vrou-
wengroep Harmonie in het HvdW, zo-
als muziek, gezond afvallen, zwemles.” 
F: “Ik zat eerst op naailes in het HvdW 
en heb toen ook de subsidieaanvraag 
daarvoor gedaan. Toen hebben mede-
werkers van het HvdW mij gevraagd 
voor de regiegroep.”  
 
Wat is er zo leuk aan het meedoen aan 
de regiegroep? 
G: “Ik vind de discussies leuk, wil graag 
weten hoe het zit, het waarom, om  
welke criteria het gaat. Ik ben een  
pittige tante. En vorig jaar was onze 
regiegroep de enige die goed met het te 
verdelen bedrag is omgegaan. Daar ben 
ik best trots op!” 

 

van Nieuw Sloten de Informatiemarkt 
Westtangent – op 14 december in het 
HvdW België – niet interessant genoeg 
om te bezoeken. 
 
In de drukke decembermaand was de 
belangstelling ervoor laag. Vanuit de 
werkgroep VORM is dit bij de Omge-
vingsmanager kenbaar gemaakt. Die 
heeA ervoor gezorgd dat in de dagen 
voor Kerst bij bewoners op de Laan van 
Vlaanderen, Anderlechtlaan en Hene-
gouwenstraat een huis-aan-huisbrief 
bezorgd is met wat details. Maar platte-
gronden/tekeningen van de geplande 
vrije busbaan in de Anderlechtlaan 
ontbraken ook in die bewonersbrief... 
 
Intussen hadden enkele bewoners die 

O p 25 november plaatste stads-
deel Nieuw-West een aankondi-

ging in de Westerpost van een in-
spraaktraject voor de Westtangent.  
 
Daarin stond dat voor de aanleg van die 
snelle buslijn tussen Station Sloterdijk 
en Schiphol Plaza ‘ingrepen in de open-
bare ruimte nodig zijn’.  
Welke ingrepen, waar genomen zouden 
worden, stond er niet bij! Die informa-
tie ontbrak ook in de officiële bekend-
making van de gemeente Amsterdam 
op 2 december. Voor meer informatie 
werd verwezen naar de webpagina 
www.amsterdam.nl/inspraak.  
Omdat in die publicaties geen straatna-
men stonden waar aanpassingen ge-
pland zijn, vonden de meeste bewoners 

Regiegroep Sloten en Nieuw Sloten: het wie, wat en waarom? 
▶Ellen van Kessel    

Van links naar rechts, voorste rij: Abdel Chekhchar, Inge Reek, Digna Gellissen, Fatima Taira Idrissi,  
Wil Kok, Mohamed Aberkam; tweede rij: Gulseren Binici, Merel Schimmelmann, Mahmut Kucukali. 
Kathy Harris was verhinderd. 

Westtangent: Bus van de baan !! 
▶Cees Fisser    



©2016    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 | Zsuzsanna 
van Geem-Bérces | Chris Heilbron | Ellen 
van Kessel | Peggy van der Reijden |  
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 Huis van de Wijk België. 

Bus van de Baan 
    

(D66), Münire Manisa (PvdA), Mahir 
Alkaya (SP) en portefeuillehouder Ver-
keer en Vervoer, Erik Bobeldijk (SP) 
luisteren naar de argumenten van de 
verontruste bewoners.  
 
De bewoners hadden (tenminste) twee 
redenen om tégen een vrije busbaan op 
de Anderlechtlaan te zijn: 
1. de verkeersveiligheid verslechtert, 
vooral voor overstekende fietsers en 
kinderen van de basisscholen de Mijl-
paal en de Zevensprong. 
2. Uit onderzoek van de gemeente  
Amsterdam bleek, dat een vrije bus-
baan op de Anderlechtlaan niet nodig 
is. In de Concept-Nota van Uitgangs-
punten staat letterlijk: “Om de door-
stroming van de bus te verbeteren, 
zijn in principe geen verbeteringen 
noodzakelijk.”  
 
Op initiatief van Alina SijthofAlina SijthofAlina SijthofAlina Sijthof en Saskia Saskia Saskia Saskia 
BenderBenderBenderBender sloten ook Vincent SomoredjoVincent SomoredjoVincent SomoredjoVincent Somoredjo  
en René BlookRené BlookRené BlookRené Blook zich aan om als een  
‘kerngroep’ te proberen activiteiten van 
bewoners/vrijwilligers te bundelen. De 
Bestuurscommissie heeA Erik Bobel-
dijk opgedragen om de bezorgdheid van 
de bewoners door te geven bij de West-
tangent en na te vragen waarom er een 
vrije busbaan gepland staat, terwijl dat 
volgens onderzoek van de gemeente 
niet nodig is. Intussen zijn meer dan 
1100 handtekeningen tégen een vrije 
busbaan opgehaald . 
 
De inspraaktermijn sloot op 20 januari.  
De gemeente is nu bezig de reacties te 
bestuderen, om te zien welke alterna-
tieve oplossingen bruikbaar zijn en 
overgenomen kunnen worden. Op elk 
ingebracht bezwaar of advies komt een 
reactie wat de gemeente ermee doet.  
Uit heel Nieuw-West zijn ruim 500 
zienswijzen ingestuurd. De gemeente 
hoopt om ‘voor de zomer’ de (concept) 
Nota van Beantwoording aan de  
Bestuurscommissie Nieuw-West voor 
te leggen. Die mag aan het College van 
Burgemeester en Wethouders advies 
geven over de inhoud van de Nota van 
Beantwoording. 
 
De ‘kerngroep van bewoners’ houdt 
de ontwikkelingen in de gaten.  
Zodra er nieuws is, zal dat via zoveel 
mogelijk kanalen worden verspreid: 
Facebook, Twitter, de Westerpost, 
NieuwSloten Nieuws, enz. 
Eén ding is zeker: Wordt vervolgd...◀ 

(Vervolg van pagina 3) 
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D e Landelijke Opschoondag vindt 
dit jaar op zaterdag 19 maart 

plaats. Vele vrijwilligers komen dan 
in actie om de buurt nog wat schoner 
te maken dan dat deze normaliter is. 
Als u het leuk vindt om samen met uw 
buren een uurtje zwerfvuil te prikken 
of iets anders op het gebied van schoon, 
dan wordt dit bijzonder op prijs gesteld. 
 
Nieuw-West zorgt voor materialen 
Wie mee doet, krijgt materialen om 
zwerfvuil te prikken van het stadsdeel 
en de kosten voor koffie/thee en koek 
worden vergoed. 
U kunt zich aanmelden per e-mail naar 
Frank.Huisman@amsterdam.nl. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
Catrinus Mak 06 - 24 82 14 98.◀ 

Opschoondag 19/3 
▶Ingezonden door Catrinus Mak    

Ken uw wijk 
▶Waar hangt dit en wat is het?     

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. 

De straat op de foto in het vorige num-
mer was de (Westtak van de) Laan van 
Vlaanderen. Uit de goede inzendingen 
trokken wij: Antonia Pelser-Glazer. 

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

Winkelassortiment  
uitgebreid    

H ebt u het al gezien? Er is een 
nieuwe huurder gevonden voor de 

winkelruimte ‘Kempenlaan 112’.  
 
Het betreft Warung Sloten, een Javaans 
Surinaams georiënteerd a]aalrestau-
rant dat de authentieke smaak van  
beide culturen serveert. Hierdoor is de 
leegstand van winkels gelukkig terug-
gedrongen en het assortiment van  
producten in Winkelcentrum Nieuw 
Sloten uitgebreid. T. 020 782 00 91◀ 



B uurtgerichtheid is hét thema voor 
2016. Met de taken die overgehe-

veld zijn van het Rijk naar de gemeen-
tes en alle bezuinigingen die daarbij 
horen, worden we in toenemende mate 
afhankelijk van familie, vrienden, net-
werk en dus elkaar. En is dat erg?? 
 
Waren we de afgelopen decennia vooral 
gericht op ons individuele succes en 
geluk, en moesten organisaties groot, 
groter, grootst worden; komen we ook 
daar de laatste jaren steeds meer van 
terug. Het heeft ons niet het succes en 
geluk gebracht dat we veronderstelden. 
 

Individueel geluk nastreven,  
maakt niet per definitie gelukkig.  

 
Nooit eerder waren er zoveel alleen-
staanden, zoveel echtscheidingen en 
zoveel eenzame mensen. En dus steeds 
harder klinkt de roep terug naar klein-
schaligheid; binnen het onderwijs, de 
vraag naar sociale (buurt)controle en 
mantelzorg. Wij homo sapiens zijn ten-
slotte in eerste instantie sociale we-
zens, gericht op de interactie met fa-
milie, vrienden, collega’s en buurtgeno-
ten. Ons geluk valt samen met wat wij 
kunnen betekenen voor hen.  
 
In de huidige tijd van terreurdreiging 
en angst, die steeds meer nader lijkt te 
komen, zoeken we het contact steeds 
dichterbij. In de wijken worden in toe-
nemende mate sociale bijeenkomsten 
georganiseerd: de straat bbq, de kerst- 
en oud-en-nieuw borrel in de straat, 
kinderstraatspeeldag, etc maken dat 
we elkaar weer willen kennen en spre-
ken. De sociale controle neemt toe, 
mede dankzij de ontwikkelingen in de 
sociale media.  
 
Mijn straat heeft een eigen Facebook-
pagina waarop foto’s van uitjes, maar 
ook vragen om hulp, spullen (uit)te lenen 
en dergelijke staan. Maar ook andere 
app’s en websites bieden mogelijkheden 
om bijvoorbeeld voor een klein bedrag 
eten bij de buren te kopen of spullen 
van elkaar te gebruiken.  
Het biedt ons mogelijkheden weer met 
elkaar te verbinden in een gemeen-
schap, en met elkaar de grote en kleine 
vragen die op ons af komen, in geza-

Buurtgerichtheid 
▶Column van Peggy van der Reijden    

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

menlijkheid te beantwoorden. En hope-
lijk ontwikkelen we zo van ‘onbekend 
maakt onbemind’ naar acceptatie, 
draagvlak en respect voor iedereen.◀ 

De Werkgroep VORM, Veiligheid, Open-
bare Ruimte en Milieu, is in 1996 gestart 
en bestaat nu dus al 20 jaaral 20 jaaral 20 jaaral 20 jaar! Dankzij de 
betrokkenheid van bewoners is samenge-
werkt om de wijk ‘schoon, heel en veilig’ te 
maken/houden. In 2016 zijn 4 bijeenkom-
sten op maandagavond gepland: 

 7 maart Veiligheid (nieuwe datum) 
 6 juni Openbare Ruimte 
 29 augustus Milieu 
 28 november Evaluatie & planning 

In een gesprek met de Gebiedsmanager 
voor De Aker, Sloten & Nieuw Sloten bleek 
dat de Gebiedsmakelaar voortaan in een 
andere rol zal deelnemen. Meer hierover 
op 7 maart. 
Komt ú de VORM helpen herVORMen? 
Meer info: info@ceesfisser.nl ◀ 
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herVORMen 
▶Cees Fisser    

op maandag 29 februari 2016 
om 19.30 - 21.00 uur  
 (inloop vanaf 19:00 uur) 

in  Huis van de Wijk België  
 Hageland 117-119 
 

D e bewoners in de Regiegroep 
hebben de belangrijke taak om 

bewoners-initiatieven te beoordelen 
en daaraan budgetten toe te kennen. 
 
Het budget Bewonersinitiatieven 
moet “bewoners stimuleren zelf 
activiteiten te bedenken en uit 
te voeren die een positieve  
bijdrage leveren aan het leven in 
de wijk”. Om dat te kunnen beoor-
delen moet de Regiegroep natuur-
lijk wel weten wat bewoners nou 
eigenlijk belangrijk vinden voor 
hun wijk... 
 
In december 2015 hebben we daar-
toe een bewonersavond georgani-
seerd. Er zijn toen diverse thema’s 
door bewoners naar voren gebracht. 
Het stadsdeel heeA in 2015 ook een 
aantal bewonersavonden georgani-
seerd. Bewoners hebben toen in-
breng geleverd voor het Gebiedsplan. 

In het Gebiedsplan staat wat er in 
de wijk dit jaar allemaal gaat  
gebeuren. Het kan best zijn dat 
sommige onderdelen van het Ge-
biedsplan zich goed lenen voor be-
wonersinitiatieven. Denk bijvoor-
beeld aan het plan om meer ont-
moetingen te organiseren tussen 
jongeren en oudere bewoners. In 
dat geval kunnen bewoners dus zelf 
- via de bewonersinitiatieven - een 
bijdrage leveren aan de uitvoering 
van het Gebiedsplan. 
 
De Regiegroep Sloten & Nieuw Sloten 
nodigt u graag uit om daarover met 
het stadsdeel en in gesprek te gaan.  
 
De vraag aan ú is: 
Welke onderdelen uit het Gebieds-
plan zouden volgens ú uitgevoerd 
kunnen worden met bewoners-
initiatieven? 
Het stadsdeel zal een  
toelichting geven op het 
Gebiedsplan. 

Graag tot ziens  
op maandagavond  
29 februari, 
en neem gerust uw buurman/
buurvrouw mee...◀ 

Bijeenkomst Bewonersinitiatieven en Gebiedsplan  

Uw gezondheid 
▶Ingezonden door Karin Kauw (Eigenwijks)    

Maandag 4 april, Maandag 4 april, Maandag 4 april, Maandag 4 april, 
19.3019.3019.3019.30----20.30 uur,20.30 uur,20.30 uur,20.30 uur,    
in het HvdW België.in het HvdW België.in het HvdW België.in het HvdW België.    

Aanmelden via:Aanmelden via:Aanmelden via:Aanmelden via:    

bart@shakeplus.nl 



Activiteiten-
agenda 

Zondag 10 april, 11-12.30u 
Excursie Siegerpark olv Rinus Hof 
Verzamelen in Siegerpark, 
Sloterweg 773. Info: JanKees 
van Dijk 020 - 617 19 15 of 
www.oeverlanden.nl  

W ilt u een activiteit organiseren 
voor en door buurtbewoners? 

Wilt u zich óók 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 bespreek uw aanvraag - vóórdat u 
die inlevert . 

Bewonersondersteuner Daniël Penrroz 
T. (020) 617 82 35 
M. 06 53 24 55 58 
E. daniel.penrroz@impuls.nl ◀ 

Zondag 6 maart, 15u  
Trio Amsterdam Berlin:  
Susanne Jaspers (viool), Eric van 
der Wel (altviool) en Anja Susan Hammer 
(cello) spelen Goldbergvariaties van J. S. 
Bach. 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 
22 februari 2016 | 07 maart 2016 
04 april | 18 april 
16 mei | 30 mei 
20 juni | 04 juli 
15 augustus | 29 augustus 
19 september | 03 oktober 
07 november | 21 november 

▶19 februari 2016, p.6 

Zoals u weet zijn we vanaf 1 janu-
ari 2015 anders gaan werken  
binnen de gemeente. We maken 
nu gebiedsplannen op basis van 
gebiedsanalyses en een gebieds-
agenda. De gebiedsagenda voor 
2016-2019 is vastgesteld en bevat 
globaal de thema’s: ontmoeting, 
bereikbaarheid, kansen voor 
de jeugd, duurzaamheid en historie en 
veiligheid, schoon en leeKaarheid. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat we in 
al deze thema’s proberen om zoveel moge-
lijk de samenwerking te zoeken en de 
kracht van de wijk willen benutten. Daar-
om zoeken we ook nog sterker de verbin-
ding met bijvoorbeeld de Huizen van de 
Wijk. 
 
Op uitnodiging van Impuls zal ik daar-
om op 29 februari een beknopte  
presentatie geven aan de Regiegroep 
van Huis van de Wijk België. Zoals u 
misschien weet, worden de gebiedsplan-
nen voor 2016 binnenkort vastgesteld. 

Deze plannen – en de eerderge-
noemde gebiedsagenda’s – geven 
richting en invulling aan wat de 
gebieden van Nieuw-West nodig 
hebben, gebaseerd op statistie-
ken, maar vooral op wat u ons 
heeA meegegeven tijdens bijvoor-
beeld de Week van het Gebied en 
andere contactmomenten. De 

gebiedsagenda en -plannen kunnen daar-
mee ook bewoners en regiegroepleden 
inspireren en bepaalde denkrichtingen 
bieden voor bewonersinitiatieven. Initia-
tieven waarmee de buurt ons kan helpen 
om bij te dragen aan de voor u belangrijke 
thema’s. Zoals het stimuleren van ont-
moeting, het bijdragen aan kansen voor 
de jeugd, aan duurzaamheid, leedaar-
heid, enzovoorts. 
 
In het vervolg zullen we natuurlijk door-
gaan met samenwerking te zoeken voor 
specifieke activiteiten uit de gebiedsplan-
nen. Ik hoop u dan ook op vele plekken te 
gaan ontmoeten in de nabije toekomst.◀  

Maandag 7 maart, 19.30u  
Werkgroep herVORMen, in 

HvdW België, Hageland 117 
Info bij: info@ceesfisser.nl  

Zaterdag 26 maart, 11-16u  
Pasen & zomertijd  
Paashazen met paaseieren, 
schmink en opblaastrein als 
springkussen. 

Van onze Wijkagenten 

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

Hennepplantages 

I n Nieuw Sloten zijn de afgelopen  
periode diverse hennepplantages 

aangetroffen. In sommige gevallen 
heeN de burgemeester besloten om 
het pand voor 3 maanden te sluiten.  
 
Illegale hennepteelt is onder andere 
een probleem, omdat het gepaard gaat 
met georganiseerde criminaliteit. 
Thuistelers kunnen financieel a]anke-
lijk worden van criminelen/criminele 
organisaties.  
Mocht zich een hennepkwekerij bij u in 
de buurt bevinden, dan loopt u een ver-
hoogd risico op 
brand door kort-
sluiting en lekka-
ge. In de meeste 
gevallen draaien 
woningeigenaren 

op voor de soms hoge kosten die ge-
maakt moeten worden om alles weer te 
herstellen.  
 
Help mee hennepkwekerijen te  
bestrijden! 
Ruikt u henneplucht en denkt u dat er 
een hennepkwekerij in uw buurt zit?  
Meld verdachte situaties, bel de politie 
via 0900-8844 of bel Meld Misdaad 
Anoniem, 0800-7000.  
Onderstaande punten kunnen wijzen 
op een hennepkwekerij: 

• Aanwezigheid van hennepgeur. 

• Onveilige situaties door illegale  
aanpassingen in de meterkast of 
elektriciteitsaansluiting. 

• Constant zoemend of ronkend geluid. 

• Beslagen/afgeplakte ramen of gordij-
nen die nooit opengaan.◀ 

Zaterdag 20 februari, 23.00u  
Galactic Funk 
Line up: Oliver Deutschmann, 
Charlie Stripe, UNISOL en 
Meraki  
RADION, Louwesweg 1, 
www.radionamsterdam.nl 

Van onze Gebiedsmakelaar 

▶Mustapha El Houari, E-mail: M.El.Houari@amsterdam.nl, M. 06 305 00 335 
 /GebiedsmakelaarNieuwSloten 

Maandag 29 februari, 19.30u  
Bewonersinitiatieven en het 
Gebiedsplan  
HvdW België, Hageland 117. 
Zie artikel op pagina 5. 

Zondag 20 maart, 17-23u  
Silent Disco: Feestelijk opening 

seizoen Nieuw en Meer. Oude 
Haagseweg 51. M.0629148009 
Zie ook aankondiging op voorpagina. 


