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De  
VoorleesExpress 

thema 

Afval en duurzaam 

N a de succesvolle start in 2015 
van de Avond4daagse Nieuw 
Sloten, is dit jaar de tweede. 

Kom ook vier avonden achter elkaar 
een wandelroute lopen van 5 of 10 km! 
De laatste avond ontvang je een medail-
le voor je sportieve prestatie. 

Start-/eindpunt: Kasterleepark.  
Starttijd: tussen 18.00 en 18.45 uur.  
De routes lopen door Nieuw Sloten en 
net daarbuiten (de Aker, Osdorp en 
Badhoevedorp). Feestelijke afsluiting op 
de laatste avond in het Kasterleepark.  

Hebt u het mooiste 
geveltuintje?     

Inschrijven individuele deelnemers 
Individuele deelnemers kunnen zich op 
www.nieuwslotenloopt.nl inschrijven, 
of op vrijdag 20 mei van 19-20 uur in 
het Huis vd Wijk België, Hageland 117. 
Kosten: 4 euro per persoon. 
De inschrijving van de basisschoolleer-
lingen loopt via de scholen. 
 
Vij3ig vrijwilligers gevraagd ! 
Voor de organisatie zijn zo’n 50 vrij-
willigers nodig, als verkeerregelaar, 
knipkaart-controleur, enz. 
 
Wil je één of meer avonden helpen 
van 17.30 tot 21.30 uur? Meld je dan 
aan via www.nieuwslotenloopt.nl of bel 
Liesbeth op M. 06 11 72 32 39. 

De voorbereiding is in handen van  
Liesbeth, Merel, Manon, Mariska en  
Nicole. 

 
/avond4daagse.nieuwsloten ◀ 

Uitnodiging voor de Avond4daagse 

30 mei t/m 2 juni 2016 

 

N u we weer veel buiten zijn, vallen 
kleurige bloemen en planten extra 

op, in tuinen, op balkons en in het 
openbaar groen.  
 
Groen in de straat maakt het niet alleen 
mooier; het zorgt ook voor een veiliger 
gevoel, het stimuleert sociale contacten 
en er is minder last van zwerfvuil.  
 
Hebt u zo'n mooi geveltuintje?  
Doe dan mee aan onze wedstrijd! 
U kunt mooie prijzen winnen: tegoed-
bonnen van Tuincentrum Ottenhof en 
Bakker's Kwekerij. De jury bestaat uit 
Saskia Bender (NSN en tuinontwerper), 
Marlies Groenenberg (hovenier uit 
Haarlem) en Ellen van Kessel (NSN). 

Meldt u aan vóór 1 juli 2016 via 
nsn@eigenwijks.nl, of NSN-redactie, 
Schaarbeekstraat 40, 1066WH.  
Vermeld uw naam, adres én telefoon-
nummer.◀ 

Gooi ik nou  
afval of grond-

stoffen weg? 

Zonnepanelen,  
desnoods in  

mijn tuin! 

Wacht... 
dan zal ik het  

voorlezen. 
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Schokkende feiten over afval: jaarlijks 10 miljard kilo peuken op straat! *)  
▶Saskia Bender    

werkt of hergebruikt worden. Maar 
afval dat in de openbare ruimte wordt 
gedumpt, blijF jarenlang liggen omdat 
het niet verteert.  

 
'Verteerd' is eigenlijk niet het juiste 
woord als het om plastic gaat. Een filter 
van een sigaret bestaat uit cellulose 
acetaat, een kunststof die niet biolo-
gisch aHreekbaar is. Na 10 tot 15 jaar 
zijn de vezeltjes uit elkaar gevallen en 
onzichtbaar voor het blote oog, maar ze 
zijn er nog wel. Net als stukjes uit  
elkaar gevallen snoepwikkels.  

Wat doen al die klei-
ne deeltjes kunststof 
in het milieu? Wat 
gebeurt er als die 
rommel in ons grond-
water terecht komt? 
Beseffen we dat in de 
vis die op ons bord 
ligt ook van die mi-
niscule deeltjes zit-
ten? En natuurlijk 
zitten er inmiddels 
ook allemaal kleine 
stukje plastic in ons 
lichaam. Maar we gaan toch zeker niet 
ten onder aan ons eigen afval? Laten we 
hopen dat de mens slim genoeg is om 
het tij te keren! 
 
*)Voorlichtingsorganisatie Milieu Cen-
traal schat dat we sinds het rookverbod 
in de horeca jaarlijks ongeveer 10 mil-
jard peuken op straat weggooien: circa  
2,5 kilo per roker.◀ 

B ijna zonder er bij na te denken, 
lopen we met onze vuilnis naar 

buiten en deponeren we ons afval in 
de ondergrondse containers. Tot de 
container vol zit en je ineens gecon-
fronteerd wordt met de vraag waar dan 
je vuil te laten, en wat er eigenlijk ge-
beurd met ons afval. We vroegen het 
aan Gábor Reményi, manager afvalin-
zameling in Amsterdam. 
 
Hoe goed zijn de Amsterdammers in het 
scheiden van afval? 
“Helaas moet ik zeggen dat Amsterdam 
daar niet zo goed in is. Momenteel 
wordt maar 27% van het afval in ge-
scheiden bakken gedaan. Dat is na-
tuurlijk veel te weinig. De cijfers gaan 
wel over de hele stad en als je bedenkt 
dat Amsterdam voor zo’n 80% uit hoog-
bouw bestaat, verklaart dat het wel 
enigszins.  
In de binnenstad is het niet mogelijk 
méér containers te plaatsen en zijn we 
altijd op zoek naar nieuwe mogelijkhe-
den om het gescheiden afval zo prettig 
mogelijk voor de bewoners in te zame-
len. Als je bedenkt dat we al ruim 20 
jaar glas en papier scheiden en er veel 
geïnvesteerd wordt in afvalscheiding, 
is het natuurlijk wel nog steeds te wei-
nig. De gemeente Amsterdam heeF de 
ambitie om in 2020 tot 65% afvalschei-
ding te komen; er moet dus nog veel 
gebeuren. Vooral in Amsterdam West 
valt het op dat er veel ‘rest-afval’ wordt 

afgegeven. Daar ligt het hoogste per-
centage van Amsterdam.” 
Wat zijn de voordelen van afval schei-

ding? 
“Vooral voor grondstoffen die voor her-
gebruik in aanmerking komen, is het 
natuurlijk van belang dat we die schei-
den. Dan hebben we het vooral over 
glas, papier, textiel en plastic. Deze 
grondstoffen worden opgekocht door 
bedrijven die het inzamelen voor herge-
bruik.  
 
Uiteraard is vooral het belang van her-
gebruiken om op die manier het milieu 
te ondersteunen. Maar ook kan het geld 
dat zo wordt terug verdiend, worden 
ingezet om de afvalverwerking te blij-
ven faciliteren. Hiermee kunnen we 
bijvoorbeeld zorgen dat er meer contai-
ners dicht in de buurt van de bewoners 
komen.  
De ervaring leert dat vooral gemak om 
het gescheiden afval kwijt te kunnen, 

O veral waar mensen zijn, is afval. 
Afval is 'hetgeen weggegooid 

wordt', zegt de Dikke Van Dale. 
 
Afval is een bron van ergernis, maar we 
hebben ook heel veel geleerd over de 
geschiedenis van de mens door zijn 
vuilnis uit te pluizen. In het Amster-
dam Museum vind je allerlei archeolo-
gisch materiaal dat in beerputten werd 
gevonden: een van leer gemaakt kin-
derschoentje of een kop van een pijp.  
Naarmate de mens 'beschaafder' wordt, 
produceert hij steeds meer afval. Niet 
alleen de hoeveelheid is gegroeid, ook 
het soort afval: er worden materialen 
weggegooid die schadelijk zijn voor de 
natuur - ze zijn direct of indirect giFig. 
Ons moderne verpakkingsmateriaal is 
niet of nauwelijks door organismen af 
te breken. Gelukkig zorgt de overheid 
ervoor dat we de impact kunnen beper-
ken: als we afval op de juiste plek weg-
gooien kan het zonder veel schade ver-

mee helpt in de motivatie van bewo-
ners. Maar ook moeten we mensen la-
ten zien waar het afval hergebruikt 
wordt. Zo zijn bijvoorbeeld de tegels in 
speelplaatsen gemaakt van gerecyclede 
autobanden en kunnen zitbankjes ook 
gemaakt zijn van gerecycled materiaal. 
We moeten daar meer bekendheid aan 
geven, zodat bewoners ook zien waar-
voor zij afval scheiden.” 
 
Geldt dat ook voor grof vuil? 
“Van het grof vuil halen we hout en ‘de 
rest’ apart op. Het is behoorlijk luxe dat 
we in de wijken elke week het grof vuil 
ophalen. Daarom vragen we bewoners 
ook dat zij het hout (kasten, tuinhout, 
enz) gebundeld en liefst bij elkaar ge-
legd, apart houden van andere zaken. 
Het hout-afval wordt het eerst opge-
haald en pas daarna komt een ander 
auto de rest ophalen.  
 
Bewoners mogen natuurlijk altijd hun 
grof vuil komen brengen naar een van 
de zes stortplaatsen. Daar kunnen ze 
hun afval direct zelf scheiden en in de 
juiste containers gooien.” 
 
NB: Voor Nieuw Sloten, Park Haagseweg  

en Nieuw & Meer is de dichtstbijzijnde stort-

plaats aan de Henk Sneevlietweg 22.◀ 

Afval scheiden bij de bron 
▶Peggy van der Reijden    

Hoe lang duurt het voordat iets verteerd is? 

bananen-/sinaasappelschil 1 jaar 
plastic flesje, petfles 1 jr in de zon,  
 2 jr in schaduw  
filter van sigaret 10 - 15 jaar 
kauwgom 20 - 25 jaar 
blikje 50 jaar 
patatbakje 90 jaar 
piepschuim nooit 
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zelf veel plezier in het voorlezen en de 
taalspelletjes zoals: “Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet...” 
 
Wat is de toegevoegde waarde van het 
voorlezen aan Anita? 
“De ouders lezen wel voor, maar in het 
Portugees. Er is dus wel een voorlees-
ritueel, maar voorlezen in het Neder-
lands vergroot de woordenschat van 
Anita. Toen ik 5 maanden geleden be-
gon, kende Anita maar 2 kleuren, maar 

nu heeF zij een heel kleurenpalet tot 
haar beschikking. Maar roze is nog 
steeds haar favoriete kleur. Vooral 
zoekboeken vindt Anita leuk en dan 
benoemt ze wat ze moet zoeken.  
Wanneer de moeilijke zoekitems wor-
den gevonden is ze superblij! Ook doen 
de ouders vaak mee en voor hen is het 
ook goed om spelenderwijs de bena-
mingen in het Nederlands te leren.” 
 
Veerle is tijdens dit interview voor de 
laatste keer en het zou jammer zijn als 
het werken aan de vergroting van de 
woordenschat van Anita en haar ouders 
nu zou stoppen. Het lag voor de hand 
dat ik - ooit ook vrijwilliger bij de Voor-
leesExpress - het stokje voor een perio-
de overneem en wekelijks bij mijn  
kleine buurmeisje ga 
voorlezen!◀ 
 
Meer informatie 
www.voorleesexpress.nl 

naar-bewoners. Daarbij was het posi-
tief dat Nuon zich proactief opstelde en 
voortvarend één en ander heeF opge-
pakt.” 
 
Gerton en Jaap vinden het jammer dat 
het karakteristieke aanzicht van de 
woningen verandert, van panelen naar 
een gewoon rood pannendak. Zij gaan 
nu zelf zonnepanelen op de pannen-
daken laten plaatsen; een aantal buren 
gaat dit doen.  
 
En hoe zit het met dakkapellen, hee( 
Nuon die ook aangeboden? 
G: “Nuon heeF offertes gemaakt voor 
zonnepanelen, dakkapellen en dak-
ramen. Daarop reageren de bewoners 
verschillend. Er zijn zes dakkapellen 
gerealiseerd. Onbekend is of dit via  
NUON gelopen is. Veel bewoners heb-
ben andere voorkeuren en zij kiezen 
dan dus voor andere leveranciers.” 
 
En hoe gaat het nu verder? 
J: “Onze woningen met lessenaarskap 
zijn speciaal ontworpen voor zonne-
energie. Het zou daarom leuk zijn als 

dat op een of andere manier 
gecontinueerd zou worden. 
Daarom nodigen we de Stich-
ting NEWNR (www.newnrg.nl) 
uit tijdens een vergadering van 
onze Kopersvereniging Zuid-
West1! We kijken tevreden te-
rug op wat we bereikt hebben 
bij Nuon, maar we gaan natuur-
lijk door met verduurzamen.”◀  

V rijwilligster Veerle Denissen, in het 
dagelijks leven producer bij een 

productiemaatschappij, komt wekelijks, 
op woensdagmiddag, Anita voorlezen.  
 
Anita is 4½ jaar en woont samen met 
haar ouders in Nieuw Sloten. De uit 
Brazilië aYomstige familie is nu 2 jaar 
in Nederland. De voertaal thuis is Por-
tugees en op de voorschool werden de 
ouders geattendeerd op het bestaan van 
de VoorleesExpress. 
 
Waarom doe je dit vrijwilligerswerk, wat 
is je drijfveer? 
Veerle: “Ik wil graag iets bijdragen aan 
Amsterdam. Het voorlezen en een taal 
leren aan de lokale mensen sprak mij 
erg aan. Daardoor ben ik bij de Voor-
leesExpress terecht gekomen. Na een 
training bij de VoorleesExpress heb ik 
dit gezin toegewezen gekregen. Het feit 
dat ik jarenlang in Brazilië heb ge-
woond, vloeiend Portugees spreek, was 
hier een belangrijke factor in. Ik heb 

bijna 90% zelf de beschikking wilde 
krijgen over hun dak.” 
J: “We zijn toen met Nuon gaan praten. 
Maar daarna is er weinig ondernomen 
en verzandde de discussie.  
Uiteindelijk zijn we in 2014 opnieuw 
met Nuon in gesprek gegaan en hebben 
we toen opnieuw een enquête gehouden 
met dezelfde uitkomst. Bovendien 
bleek uit het overleg met Nuon dat de 
opbrengst van de panelen erg achteruit 
gegaan was. Eigenlijk werkten ze niet 
goed meer, wegens een 20 jaar oude, 
versleten omvormer. Vervanging zou 
erg kostbaar zijn en daarin wilde Nuon 
niet meer investeren. Verder was het 
zonnepaneelsysteem als geheel verou-
derd en gedateerd.” 
 
G: “Achteraf bezien was het project 
technisch geslaagd en een goed voor-
beeld voor andere steden, maar niet als 
juridische eigendom vorm. De eigenaar-
bewoners hadden geen belang bij het 
behoud van de panelen.” 
J: “Wij hebben bereikt dat Nuon de pa-
nelen verwijdert en een pannendak 
terugbrengt zonder kosten voor de eige-

E en wereldprimeur in 1996! In 
Nieuw Sloten werd nieuwbouw 

met geïntegreerde zonnestroom 
opgeleverd!  
Zonnepanelen op het gehele dak van 34 
eengezinswoningen, en als gevel- en 
dakbekleding van nog eens 37 flat-
gebouwwoningen. Na 20 jaar zijn de 
zonnepanelen verwijderd en liggen er 
dakpannen voor in de plaats.  
NieuwSloten Nieuws wilde weten waar-
om en wat de bewoners ervan vinden? 
Jaap Maas en Gerton Pieters, allebei  
eigenaar van laagbouwwoningen, ston-
den mij te woord. 
 
Hoe is het tot de verwijdering van de  
panelen gekomen? 
Jaap: “Het is belangrijk om te weten dat 
de zonnepanelen geen eigendom waren 
van de bewoners. De panelen bleven  
in bezit van Nuon en ook het rende-
ment ervan ging naar Nuon. Dus de  
bewoners kregen geen lagere energie-
rekening. Wel was in het koopcontract 
opgenomen dat Nuon verantwoordelijk 
bleef voor het onderhoud van het dak. 
Gerton vult aan dat er geen einddatum 
was opgenomen. “Toen wij als 
tweede koper ons huis kochten, 
werd gezegd dat de looptijd van 
het project 10 jaar zou zijn en 
dat daarna ontmanteling zou 
volgen. Maar dat gebeurde niet. 
Dus toen hebben we in 2007 een 
eerste enquête onder de bewo-
ners van de eengezinswoningen 
gehouden. Daaruit bleek dat 

De VoorleesExpress: inspirerend en nuttig vrijwilligerswerk!  
▶Janna Winnubst    

Zon van je dak; einde van een project na 20 jaar 
▶Ellen van Kessel    
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Participatie Parkeren 
▶Cees Fisser 

B ewoners van diverse straten in 
Nieuw Sloten hebben bij stadsdeel 

Nieuw-West geklaagd over parkeer-
overlast. Het stadsdeel heeF die klach-
ten serieus genomen, maar heeF geen 
panklare oplossing die kan rekenen op 
veel draagvlak in de wijk. Om een  
voorbeeld te noemen: een paar jaar  
geleden zijn 3000 handtekeningen  
ingezameld tégen de invoering van  
betaald parkeren... 
Uit metingen van de parkeerdruk blijkt 
dat die druk op sommige dagdelen 
[inderdaad, CF] heel hoog is (>90% van 
de parkeerplaatsen is dan bezet. Soms 
zelfs >100%; als auto’s op de stoep  
geparkeerd staan). 
 
Regie bij bewoners 
Om een oplossing te vinden die kan 
rekenen op voldoende draagvlak bij de 
bewoners en ondernemers in Nieuw 
Sloten, is het stadsdeel gestart met een 
(voor Amsterdam unieke) proef om  
deze ‘belanghebbenden’ er actief bij te 
betrekken. 
In november 2015 is aan bezoekers van 
een informatieavond over parkeren 
gevraagd, wie wil deelnemen aan zo’n 
participatie. 106 bewoners, waarvan 
enkelen ook ondernemer in de wijk, 
meldden zich aan. Op de startbijeen-
komst (op 8 maart) kwamen 60 van die 
106 belangstellenden bijeen om zich 
uit te spreken over het voorstel van de 
proef, waarbij de regie in handen is van 
de bewoners. Het stadsdeel onder-
steunt het proces en faciliteert. Toen 
aan het eind van de avond bleek dat men 
hier positief tegenover stond, vroeg het 
stadsdeel wie in een werkgroepje wilde 
meewerken aan de voorbereiding van 
enkele vervolgbijeenkomsten. 
 
Werkgroep 
Op 31 maart is de werkgroep, die uit  
7 bewoners bestaat uit verschillende  
delen van Nieuw Sloten, bijeen geweest 
met ambtenaren van stadsdeel Nieuw-
West ter ondersteuning. Zij bogen zich 
over de belangrijkste onderdelen van de 
participatie: 
• de probleemdefinitie, omdat je daarna 
pas kan zoeken naar oplossingen voor 
het probleem; 
• een manier om de belangen van alle 
bewoners/ondernemers in de wijk te 
kunnen laten meewegen. 
De werkgroep stelt voorstellen op en 
legt die voor aan de ‘belangstellenden-
groep’, die per e-mail wordt uitgenodigd 
voor de volgende bijeenkomst.  
Om teleurstelling te voorkómen: de werk-
groep komt (dus) niet met kant-en-klare 
oplossingen voor parkeerproblemen! 
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OOOO ok de redactie van deze buurtkrant 
heeF zaterdag 19 maart deelgeno-

men aan de Landelijke Opschoondag. 
Zowel de midden- en zijbermen van de 
Anderlechtlaan zijn opgeschoond, als 
een deel van de Laan van Vlaanderen. 
Stadsdeel Nieuw-West had gezorgd 
voor de materialen om het zwerfvuil te 
verwijderen.  
Doet u volgend jaar ook mee?!◀ 

Opschoondag 
▶door de NSN-redactie    

Ken uw wijk 
▶In welke straat hangt dit WhatsApp-bordje?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaar-
beekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of 
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duide-
lijk uw naam, adres én uw telefoonnum-
mer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kun-
nen aan de prijsvraag deelnemen. De  
redactie neemt met de prijswinnaar  
persoonlijk contact op en vermeldt deze in 
het volgende nummer. 

In het vorige nummer stond een foto 
van de brandtrappen in de Henegou-
wenstraat. Uit de goede inzendingen 
trokken wij: Abdullah Yasar. 

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

Bewoners van deze straat in het zuid-west  
kwadrant zijn een WhatsApp Buurtpreventie-
groep gestart om de Politie én elkaar te waarschu-
wen bij ‘verdachte situaties’ op straat. 

V.l.n.r.: Peggy, Cees, Zsuzsanna en Janna 
Foto: Jaap Wals Fotografie 

Al jaren geeF DigiWijks computerles-
sen in het HvdWijk België. Op diverse 
momenten in de week kunnen inwo-
ners hier terecht om hun computer-
vaardigheden te verbeteren.  
 
Kunnen werken met een computer 
wordt steeds belangrijker.  
De Belastingdienst heeF bijvoorbeeld 
onlangs aangekondigd dat ze alle post 
digitaal wil gaan versturen, maar bij-
voorbeeld ook aangiFes bij de politie, of 
het maken van een afspraak bij de ge-
meente moet steeds vaker digitaal. 
 
DigiWijks kan u hierbij helpen. Onze 
ervaren en deskundige docenten geven 
cursussen op verschillende niveaus. De 
cursussen zijn niet alleen leerzaam, 
maar ook nog eens gezellig.  
Onze docenten geven u het zelfvertrou-
wen en de vaardigheden om met een 
computer aan de slag te kunnen.  
Werken met een muis en het toetsen-
bord? Internet gebruiken? Een brief 
maken op de computer? U kunt het alle-
maal bij ons leren.  
Hebt u interesse gekregen? Neem dan 
contact met ons op. Projectmedewerker 
DigiWijks Patricia Blank staat voor u 
klaar om uw vragen te beantwoorden of 
u in te schrijven voor een cursus.  
Bel (020) 617 82 35.◀ 

DigiWijks 
▶Ingezonden door Patricia Blank     



D e wind waait. Het stormt zelfs en ik 
zie plastic zakken, lege bierflessen, 

sigarettendozen, bladeren en af en toe 
een textielvodje langs m’n keukenraam 
vliegen. Dan denk ik aan de voddenman. 
Verhalen van een oudtante, hoe de vod-
denman vroeger met zijn kar de huizen 
afliep om overbodige textiel te verza-
melen. 

Wie verzamelt afval anno 2016?  
In 33 jaar heb ik de donkergrijze  
afvalemmers meegemaakt, de klikos, de 
groene biobakken en -emmers, de tuin-
containers en de ondergrondse vuilnis-
containers. We scheiden nu papier, glas, 
en plastic. Doen we dat echt? Wat gaat 
er bij ’t ondergrondse restafval? Alles 
waarvoor wij niet de moeite  
nemen om te scheiden! 

Ik maak me vooral zorgen om plastic. Ik 
kan me niet voorstellen dat al die rond-
zwervende meeneem-colabekers afge-
broken kunnen worden. Plastic blijft 
100 tot 200 jaar rondzwerven. Daarom 
was ik erg blij met het afschaffen van 
de plastic winkeltassen. Maar nu blijkt 
dat het misschien ook geen papier mag 
zijn... Dus doe ik mijn boodschappen 
telkens met een canvas tasje. Ik denk 
dan met weemoed terug aan de ‘netjes’, 
ooit geknoopt van echt touw nog, later 
van nylon. Alle goede designspullen  
keren terug, dus waarom deze niet? 
Touw is milieuvriendelijk. 

Ik loop op straat en ik zie op de tegels 
‘0123 4567’ hele bedden, banken, was-
machines, koelkast, heel veel ouderwet-
se tv's en stoelen. Ze staan op de stoep 
een paar uurtjes en als ik in het donker 
nog een rondje maak, zijn ze weg. Mee-
genomen... Hergebruik van afval dus. 

Ik kijk naar de storm en mijmer verder. 
Vroeger was een begrafenis heel ge-
woon. Nu is dat bijna een uitzondering 
en we worden geacht ashes to ashes te 
keren; we worden meestal gecremeerd. 
Ik probeer te bedenken of dat echt 
milieuvriendelijk is. Hoeveel kost de 
stroom waarmee de ovens ‘gestookt’ 
worden? Zijn doodskisten eigenlijk nog 
van hout? Ik zie het al voor me en heb 
vrede met het gedachte: ik word ooit in 
katoen of wol gewikkeld, in de grond 
gelegd en ik ga dan al die wormpjes en 
plantjes, bomen of gras voeden die bo-
ven of in mijn graf leven. Op die manier 
voorzie ik in een perfecte manier van 
recycling. Of toch maar mijn as laten 

uitstrooien boven de Donau…?◀ 

AFVAL 
▶Column van Zsuzsanna van Geem-Bérces    

Steeds meer levendigheid 
▶Dick Glastra van Loon, dick.glastravanloon@impuls.nl    
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“E r mag wel wat meer leven in de 
brouwerij komen”, is een veel 

gehoorde uitspraak van bewoners in 
Nieuw Sloten. En dan wordt meestal 
specifiek gedoeld op het Belgiëplein en 
het Huis van de Wijk België. En daar 
zijn wij het hartgrondig mee eens. Dus: 
Werk aan de winkel! 

Begin april zijn - met een groeiende 
groep bewoners - de voorbereidingen 
gestart voor een zomerfestival op het  
Belgiëplein. Sport- en spelactiviteiten, 
kunstmarkt, rommelmarkt, podiumop-
tredens, alles komt voorbij. In de vol-
gende editie van NieuwSloten Nieuws 
meer over.  
 
De organiserende groep van bewoners 
en ondernemers kan nog veel meer 
hulp gebruiken. Hoe meer handen en 
voeten, hoe mooier en groter het festijn!  
Help je mee? Graag! Stuur een mail 
naar karin@eigenwijks.nl of bel 06 33 
31 96 86, Karin Kauw. 
 
Levendigheid in HvdWijk België 
Ook in uw HvdWijk mag wel wat meer 
levendigheid komen. Zowel voor de  
bezoekers van activiteiten als voor de 
bewoners die gewoon even gezellig een 
praatje willen met elkaar willen ma-
ken. De ontmoetingsruimte Atomium  
op de begane grond leent zich daar uit-
stekend voor.  
Sinds kort kun je er elke woensdag en 
vrijdag een Broodje-Gezond kopen voor 
een vriendelijke prijs. Vers bereid door 
onze vrijwilliger Ad Schmitz! 
 

Ben je culinair aangelegd?  
Dan ben je van harte welkom om ook 
jouw specialiteit aan je buurtgenoten 
aan te bieden. Een lekker soepje, hartig 
hapje, speciaal broodje...?! 

Is je huis te klein voor de verjaardag 
van je kind? Dan kun je terecht bij het 
HvdWijk Belgïë. Voor een schappelijke 
prijs kunt u in het weekend de grote 
zaal Kortrijk en de ontmoetingsruimte 
Atomium, inclusief de bar huren. Neem 
gerust eens contact op met Mahdi  
Lanjri, mahdi.lanjri@impuls.nl of bel  
06 151 29 513. 
 
Bruisend Sloten en Nieuw Sloten 
Via de Bewonersinitiatieven kan er na-
tuurlijk ook heel wat meer levendigheid 
in Sloten en Nieuw Sloten worden gere-
aliseerd. Tijdens de bewonersbijeen-
komst in februari hebben de bewoners 
aangegeven wat voor soort bewoners-
initiatieven daar een bijdrage aan kun-
nen leveren. Als je een activiteit  
bedenkt en uitvoert die voldoet aan een 
van de onderstaande thema’s, maak je 
een grote kans op een financiële bij-
drage van de bewonersregiegroep: 
• sport en beweging; 
• culturele activiteiten; 
• levendigheid op het Belgiëplein; 
• verbeteren van de bekendheid van het 
HvdWijk en Bewonersinitiatieven. 
 
Voor meer informatie over het indienen 
van een Bewonersinitiatief kun je  
terecht bij daniel.penrroz@impuls.nl, 
of 06 53 24 55 58, Daniël Penrroz.◀ 
 

In het vorige nummer werd op de voor-
pagina en op pagina 3 ruim aandacht 
geschonken aan het protest van bewo-
ners tegen de plannen voor de aanleg 
van een vrije busbaan op de Ander-
lechtlaan voor de Westtangent. Die 
snelbus moet lijn 69 gaan vervangen. 
Het protest werd kracht bijgezet door 
de duidelijke eis in de slogan:  
(Die)  !! Bus (moet) van de Baan !! 
De gemeente Amsterdam is tot aan de 
zomer bezig met het verwerken van de 
ruim 500 bezwaarschriFen tegen on-
derdelen van de Westtangent. De ge-

meente zet de reactie op de bezwaren in 
een ‘Nota van Beantwoording’. Daarna 
mag de Bestuurscommissie Nieuw-
West advies geven over die Nota aan 
het College van B&W.  
 
Er blijkt een misverstand te zijn ont-
staan over de slogan boven het artikel 
in NSN. Sommige lezers dachten dat de 
protestactie al succesvol was, en dat de 
Bus “van de baan” is. Of te wel: dat er 
geen snelbus, of geen vrije busbaan 
komt. Maar helaas: zover is het nog 
niet! Wordt vervolgd...◀ 

Eis: Bus van de Baan !! 
▶Cees Fisser    



Activiteiten-
agenda 

Zondag 8 mei, 11-12.30u 
Torrentocht onder leiding 

van Ruud Jansen.  
Start: NME-centrum De Waterkant 
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 17 april, 15u  
GoYa kwartet:  

Sylvia Huang(viool), Mirelys  
Morgan Verdecia( viool), Martina Fomi 
(altviool) en  Honorine Schaeffer (cello). 
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 
16 mei | 30 mei 
20 juni | 04 juli 
15 augustus | 29 augustus 
19 september | 03 oktober 
07 november | 21 november 
 
Bewonersavond | 12 december 

▶15 april 2016, p.6 

Zaaien en oogsten  
De gemeentelijke organisatie is 
sinds 2015 anders gaan werken: 
we maken gebiedsplannen op 
basis van gebiedsanalyses en een 
gebiedsagenda. De gebiedsagen-
da voor 2016-2019 is vastgesteld 
en bevat onder andere de thema’s: 
ontmoeting, kansen voor de 
jeugd, veiligheid, schoon en leeHaarheid. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat we in 
al deze thema’s proberen om zoveel moge-
lijk de kracht van de wijk te benutten.  
 
Inspirerend 
Een inspirerend voorbeeld van die kracht 
zijn afspraken die onlangs zijn gemaakt 
met Bewonersvereniging Park Haagse-
weg. Al geruime tijd was sprake van het 
uitslijten van de grond op een voetbalveld 
midden in de wijk. Het stadsdeel onder-
houdt de openbare ruimte op een bepaald 
niveau van beeldkwaliteit. Daarop is ook 
het onderhoudsbudget afgestemd.  
Natuurlijk geldt dat voetbalveldjes op den 

duur uitgesleten raken, maar dat 
betekent niet direct dat de beeld-
kwaliteit ‘onder niveau’ zakt. 
Maar, voor de kinderen werd het 
nu wel hinderlijk.  
 
Op verzoek van bewoners is een 
overleg georganiseerd waarbij 
afgesproken is, dat het stadsdeel 

het grasveld opnieuw egaliseert en in-
zaait. En dat de bewoners de communica-
tie met de buurt op zich nemen. Zo heeF 
de bewonersvereniging door middel van 
facebook medebewoners gevraagd om het 
veldje na het inzaaien niet te gebruiken. 
Hopelijk kunnen de kinderen van Park 
Haagseweg komende zomer weer volop 
voetballen in hun wijk. 
 
Meer informatie 
Wilt u op de hoogte blijven via Facebook 
van deze en andere ontwikkelingen in uw 
gebied? Like dan de pagina van dit gebied  

AkerSlotenNieuwSloten.◀ 

Maandag 6 juni, 19.30u  
Werkgroep VORM, in 

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

Zaterdag 7 mei, 11-16u  
Moederdag  

Workshop voor kinderen 
Moeders op de foto met hun 
kinderen. 

Van onze Wijkagenten 

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

Verdachte voertuigen 
Wij horen van bewoners dat ‘verdachte 
voertuigen’ een bron van ergernis zijn.  
Hiermee bedoelen we: voertuigen die lang 
op dezelfde parkeerplek staan, zonder dat 
ermee gereden wordt. 
Om dit probleem te inventariseren, 
moeten we de omvang in beeld krijgen. 
Hierbij hebben wij uw hulp nodig.  
Als u het kenteken van het voertuig 
intikt op de website van de Rijksdienst 
voor het wegverkeer, www.rdw.nl, kunt 
u zien of het voertuig gestolen is. Bel 
dan 0800 8844, opdat wij het voertuig 
in beslag kunnen nemen. Is het voer-
tuig niet gestolen, meld dan naar   
voertuigen-in-beeld.nwz@politie.nl. 
Vermeld hierbij locatie, merk, type en 
kenteken en hoe lang het voertuig er al 
staat. NB: We geven 
geen antwoord per  
e-mail.  

Voertuigcriminaliteit 
Wij zien dat in de wijk regelmatig au-
to’s, brom- en snorfietsen worden ge-
stolen. Neem voorzorgsmaatregelen en 
beveilig uw voertuig. Kijk op deze web-
site wat u hiertegen kunt doen. 
www.stavc.nl/voertuigen-

preventietips/
personenauto/
preventietips/ 
 

Hennepplantages 
Opnieuw hebben wij dankzij uw oplet-
tendheid hennepplantages ontmanteld! 
Dank voor uw meldingen, samen scho-
nen wij de wijk op! Wilt u anoniem 
melden?  
Bel ‘Meld Misdaad Anoniem’: 
0800 7000.◀ 

Vrijdag 6 mei, 23.00u  
10Yrs of Connaisseur Recordings 

Musumeci, Lehar, Human 
Machine & More  
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 

Vrijdag 13 mei, 20.30-22u 
Nachtegalenavond met 

Carla Peperkamp en Rein 
Cremer; NME-centrum De Waterkant. 
Info: JanKees van Dijk (020) 617 19 15 of 
www.oeverlanden.nl  

Zaterdag 9 juli  

Zomerfestival  
Belgiëplein 

Zie vooraankondiging op pagina 5. 


