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Geachte commissie en raadsleden 
 
Als lid van de klankbordgroep Buiksloterbanne ontving ik een schrijven over optimalisatie 
buitensportaccomodaties (zaaknummer Z12-48600), waarin het besluit van het DB wordt 
toegelicht om DWV te laten fuseren met de Volewijckers en hen het voetbalterrein op de 
Buiksloterbanne toe te wijzen. 
 
Wij accepteren de overwegingen en zien het belang van sport in de wijk en de toekomst van 
beide sportverenigingen. Maar de procedures voorafgaand aan dit besluit en de manier 
waarop vorm gegeven is aan het betrekken van de bewoners in de besluitvorming zijn niet 
fraai. Dit legt een zware verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord 
en dus uiteindelijk bij u als raadsleden, om bij de uitvoeringsaspecten van dit voornemen 
tegemoet te komen aan de begrijpelijke bezwaren van de bewoners. Vooral ook om de 
gefuseerde vereniging een goede positie te geven in een ontegenzeggelijk kleine ruimte. 
 
We begrijpen dat door veranderingen in omstandigheden de eerste fase niet tot een besluit 
heeft geleid. Maar de klankbordgroep is vervolgens in het ongewisse gelaten. Dat leidde 
meteen al tot frustraties bij het opnieuw opstarten van het proces, begin 2012. Door de 
Raad is de indruk gewekt dat het besluit nog niet was genomen. De klankbordgroep heeft 
zich dan ook vooral gericht op het veranderen of zelfs voorkomen van de verhuizing van 
DWV naar het Volewijckersterrein. Terwijl zowel in de eerste als tweede fase de uiteindelijke 
uitkomst het meest logische resultaat was. Het DB en/of de Raad had de regie moeten 
nemen en de Klankbordgroep moeten gebruiken om de randvoorwaarden in te vullen in 
wederzijds overleg met de verenigingen en Stadsdeel. 
 
Het verdient aanbeveling om dit proces na te lopen en te leren van de missers. Met name de 
fouten gemaakt bij het begeleiden van de klankbordgroep en de fouten die gemaakt zijn in 
de communicatie naar de bewoners. Het stadsdeel heeft nagelaten eerst zelf een heldere 
visie te formuleren. Daardoor leek het alsof alle opties nog open waren. Door te suggereren 
dat er mogelijke alternatieven waren (geen fusie en verhuizing, zelfs Volewijckers naar 



Elzenhagen/DWV) ontstond binnen de Klankborgroep het idee dat deze groep het besluit 
zelf kon beïnvloeden in plaats van alleen de invulling. Aangezien iedereen vervolgens vooral 
het eigen belang voorop stelde, viel de KB groep uiteen in drie belangengroepen (de 
Spryridon Louis weg, Nintemanterrein en de Buiksloterdijkers). De functie en het mandaat 
van de deelnemers waren onduidelijk en de samenstelling zeer eenzijdig. De KB bestond 
vooral uit bewoners uit de in 1995 gebouwde Sportwijk, die zich in de praktijk opstelden als 
tegenstanders van de komst van DWV. Omdat de directe belangen van de bewoners vooral 
tot inzet werden gemaakt, kon het niet anders dan dat hun argumenten uiteindelijk terzijde 
zouden moeten worden geschoven. Ook omdat de KB groep nooit een eensluidend advies 
kon geven, gezien de tegenstrijdige opvattingen. Het advies zou sowieso weinig waarde 
hebben, vanwege de eenzijdige samenstelling.  
 
Een heldere visie en duidelijke regie van het Stadsdeel had kunnen voorkomen dat 
bewoners de hoop kregen dat het besluit zelf kon worden veranderd, en had kunnen 
voorkomen dat bewoners nu het idee hebben dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. 
Het uiteindelijke besluit is genomen zonder voorafgaand overleg met de bewoners, terwijl 
de randvoorwaarden nog helemaal niet zijn ingevuld.  
 
Communicatie naar de bewoners heeft dan ook gefaald. Zeker omdat vastgesteld kan 
worden dat de KB niet is samengesteld als een representatief orgaan voor alle 
omwonenden, hadden veel meer bewoners moeten worden geïnformeerd. 
 
Een passage in de toelichting van het besluit door de heer Diepeveen baart ons ernstige 
zorgen. Juist ook vanwege het voorgaande. Op 12 februari was een bijeenkomst 
georganiseerd waarin Kees Diepeveen het besluit toelicht aan een uitgedunde groep 
deelnemers van de Klankbordgroep. Het feit dat slechts 6 van de 20 leden aanwezig waren 
spreekt natuurlijk al boekdelen over het gevoel dat bij de afwezige leden overheerst. 
Volgens de notulen vraagt KB-lid Rene Houtgraaf aan Kees Diepeveen wat het budget is voor 
aanpassingen van het Sportpark. Kees Diepeveen antwoordt dat er budget is, maar dat daar 
alle kosten uit moeten worden betaald.” Het zijn communicerende vaten. Wat wordt 
geïnvesteerd ten behoeve van de omwonenden, kan niet worden uitgegeven ten behoeve 
van sport.”  
Door het verzet van de bewoners en de ontbrekende regie van het Stadsdeel zijn de 
verhoudingen tussen een aantal bewoners en de nieuw te vormen vereniging al verstoord. 
En dat terwijl alle partijen op een zeer klein gebied moeten leren samenwonen. Wij zijn bang 
dat een beperkt budget dat recht moet doen aan de wensen van twee groepen die 
tegenstrijdig kunnen zijn, weer snel tot conflicten en frustraties kan leiden. De bewoners 
vragen, terecht, om investeringen in geluidsbescherming, lichtbeheersing, 
parkeervoorzieningen. Maar budget hiervoor beperkt de nieuwe vereniging om een eigen 
huis te bouwen. Juist een goede relatie tussen bewoners en sportvereniging kan een 
behoorlijk deel van de overlast beperken en acceptabel maken. Indien er nu al conflicten 
worden ingebouwd, wordt het erg moeilijk die goede relatie tot stand te laten komen. 
 
De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk in eerste instantie bij de nieuwe sportvereniging die 
veel tijd moet stoppen in een goede verstandhouding met de buurt. Vrijwillige beperking 
van geluidsoverlast, vrijwilligers die de parkeeroverlast beperken. Heldere en gehandhaafde 
sluitingstijden. Maar juist het Stadsdeel moet nu haar verantwoordelijkheid nemen om de, 
mede door haar veroorzaakte verstoorde verhoudingen te lijmen door ruimhartig en 
transparant de middelen ter beschikking te stellen die in gezamenlijk overleg met de KB-
groep en de vereniging aangewend kunnen worden om de nadelige gevolgen van dit 
voorgenomen besluit voor de omwonenden te beperken. 



 
Samenvattend:  
Het bestuur van de bewonersvereniging Buiksloot roept op tot evaluatie van het 
instrument Klankbordgroep  
en dringt aan op goed overleg tussen bewoners, de voetbalvereniging en het Stadsdeel om 
tot een voor alle partijen werkbare invulling van het besluit te komen waar het Stadsdeel 
voldoende middelen ter beschikking stelt. Een representatief samengestelde 
beheerscommissie moet voldoende bevoegdheden en budget krijgen om de verschillende 
belangen te verenigen, zowel in de aanloop naar het in gebruik nemen van het vergrote 
terrein als daarna. 
 
Dank voor uw aandacht, veel wijsheid toegewenst. 
Vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Bewonersvereniging Buiksloot, 
 
Louis Zaal 
Voorzitter en deelnemer Klankbordgroep 
 
 

 


