
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) Bewonersvereniging 
Buiksloterdijk, donderdag 3 Juni 2010 in de Buiksloterkerk 
 
Aanwezig: een dertigtal leden en drie bestuursleden, Jesse Bos komt later, de bestuurswisseling 
wordt laatste punt. 
 
1) Voorzitter Louis Zaal opent om 20:19 de vergadering en heet de aanwezigen welkom, 

agendapunt jaarverslag feestcommissie wordt naar voren gehaald.   
2) Mededelingen en ingekomen stukken. Kees Alberts, Jan Beijen en Jesse Bos zijn afwezig   

Ingezonden: Voorstellen handhaving maximumsnelheid 30 km op de Dijk. Geel poppetje + 
lap. Gevraagd aan stadsdeel: beter zichtbaar bord. De Voorzitter doet een oproep aan de 
dijkbewoners om zich beter aan de Max. snelheid te houden.  
Kitty van Zijl zit achter de lijst met emailadressen en leden aan voor betere communicatie.   

3) Notulen vorige vergadering: Henk Ras wordt zeer bedankt voor de uitgebreide notulen, het 
verslag wordt ongewijzigd aangenomen.   

4) Jaarverslag Feestcommissie: Anneke de Besten van 360 (namens Bernadette van Dam) 
vermeldt dat het Paasfeest/eierenzoekfeest dit jaar wederom succesvol was en dit keer droog. 
Pauline van Dam treed af als lid feestcommissie, Klaartje Freeke is bereid om haar te 
vervangen. De Barbeque was weer een succes, en Anneke doet een oproep voor hulp bij de 
komende barbecue. Verzoek om live muziek te maken op het feest . Wie kan er spelen? Een 
accordeon wordt genoemd.   

5) Jaarverslag van Voorzitter en Secretaris:  In aanvulling op het verslag memoreert de 
voorzitter nog dat de contacten van de Dijkvereniging niet meer via verschillende wethouders 
van het  stadseel lopen, maar slechts via één wethouder, Kees Diepenveen, waar het bestuur 
goede ervaringen mee heeft, beter dan met een van de vorige wethouders. Het stadsdeel stelt 
een contactpersoon aan. De 12 punten in het overleg worden even aangestipt met de volgende 
opmerkingen:  
1) Overhaal/cq herstel verbinding sloot achter buiksloterdijk en Twiske. Het stadsdeel wil 
wel, maar gaat er niet over, heeft dus geen geld gereserveerd. De Provincie zou het moeten 
doen (maar heeft ook geen geld?) De Provincie wacht op een plan dat namens de 
Dijkvereniging door (Kees Alberts, Jan Beijer, Pieter Hettema) zal worden gemaakt en zal 
worden ingediend bij de provincie. Bonnie Alberts merkt op dat we het over twee overhalen 
hebben: die naar het Twiske, en die naar het Noordholland kanaal(?) oostzanersluis(?).  
2) Behoud pleintje, keerlus begin van de dijk bij de Nieuwe Leeuwarderweg. Het stadsdeel is 
het er mee eens: de keerlus blijft, er komt geen eenrichtingsverkeer. Door de 
handtekeningenactie is het stadsdeel opgeschoven. Het viaduct zal worden aangesloten op het 
fietspad wb de fietsers, en op de dijk wb de voetgangers. Er komen twee woningen bij en er 
zal een pleintje worden ingericht.  
3)4)5) slechte doorstroming ringsloot/ringvaart buikslotermeerpolder. er is een brief naar de 
wethouder. Guda Oly vult aan dat het uitbaggeren van sifon naar de ringvaart en de doorsteek 
naar het Noordhollandsch kanaal pas zal worden uitgevoerd als alles klaar is om herhaald 
dichtslibben en dus dubbel werk te voorkomen.  
7) Bruggen over het kanaal. Annet Visser merkt op dat de vergunningenvoor de bruggen in 



het kanaal nog niet rond zijn, Provincie wil eerst een ontwerp zien. De Voorzitter merkt op dat 
er een brief van de provincie ligt waar de voorwaarden in staan. Het lot van de 
Klankbordgroep is onduidelijk, het overleg gaat via Evert Verhagen van het stadsdeel. Er is 
geldgebrek, en de bruggen moeten lager voor de fietsers, om niet te veel te klimmen. Er wordt 
opgemerkt dat de eventuele dijklichamen het park dat wel erg in stukken zal delen.  
11) Fusie en verhuizing van DWV naar Volewijckers. Doel stadsdeel is de fusie en verhuizing 
eind 2012, om DWV terrein vrij te krijgen. de jeugdafdeling gaat eerder weg. De 
klankbordgroep signaleert twee problemen die vanuit de Dijkvereniging kunnen worden 
aangekaart: De geluids- en lichtoverlast en het parkeren. Uitgangspunt van het bestuur is: wel 
sportvoorzieningen in de buurt. Dus voor de Fusie, mits aan de bezwaren van de bewoners 
wordt tegemoetgekomen. Jojada merkt op dat er ook andere sportverenigingen zitten 
(honkbal) ziet liever een nee, tenzij, maar het bestuur blijft bij zijn uitgangspunt. Suggesties 
die worden aangedragen: Loopbruggetje over het kanaal, en parkeren aan de oostzijde. Ook 
het clubgebouw zou niet te dicht bij de woningen moeten komen. De heer de Jong is vanuit 
stadsdeel nu niet meer overlegpersoon, Fenna ter Haar is de nieuwe projectleidster. in juni 
komt informatiebrief van het stadsdeel. Annet Visser merkt op dat het project sport van 
noordwaarts denkt dat pas in 2015 een en ander zal plaatsvinden. Uitstel wordt niet erg 
gevonden. Het zwembad lijkt nu definitief op zijn huidige lokatie te worden herbouwd, en 
daarmee hangt ook de toekomst van jongeren centrum de Dijk samen.   

6) Verslag kaskommissie: het financieel overzicht (begroting en balans) van de penningmeester 
is door de kascommissie in orde bevonden. De begroting en inkomsten/uitgaven worden door 
de vergadering bij acclamatie goedgekeurd. De zittende leden van de kascommisie Peul 
Rijnaarts en Andre Broekzitter blijven nog een jaar aan.     

7) Rondvraag:  Jojada zit in het buurtplatform, en zal daar blijven komen, maar wil ook graag 
een bestuurslid daarin. Bonnie Alberts merkt op dat nu Paul Rijnaarts in het buurtbeheer zal 
plaatsnemen.  
Bonnie vraagt aandacht voor de vuilophaal. Zakken worden nu nu nog getolereerd, maar het 
mag niet volgens de Arbo. Er dreigt dat iedereen een 240 liter kliko krijgt, maar de wens is 
voor kleinere bakken. Een proef (met 10 adressen) hiermee is niet geheel bevredigend 
afgelopen, maar waarom werd niet duidelijk. Spoedig overleg met de wethouder (Paquay) is 
gewenst.    
Guda Oly/Annet Visser vraagt aandacht voor het hondenbeleid (overleg met mv Swaal(?) een 
hond stal een pizza van een jongetje, stadsdeel is schadevergoeding gevraagd.   
Fred Uilkema vraagt wat er met de Bp stations gaat gebeuren, en vreest dat het een 
jongerencentrum wordt. Opgemerkt wordt dat het station een culturele functie krijgt, dat het 
Clusius college gaat invullen.   

8) Bestuurswisseling: Bert de Boer en Jesse Bos treden af,  Na de pauze wordt Jesse Bos onder 
een dankwoord van de Voorzitter gedechargeerd en bedankt voor haar vele jaren als voorzitter 
met een bos bloemen en het historisch fotoboek van Noord. Jan Smit wordt voorgedragen als 
lid en zal (voorlopig als secretaris) en webmaster fungeren. Bij acclamatie aangenomen (mits 
de aanvoer van pindasaus op de barbeque wordt gegarandeerd, hetgeen wordt toegezegd).  
Naar een penningmeester wordt gezocht! 

9) Sluiting om 22:00 uur borrel verzorgd door Kitty volgt.     



getekend Jan Smit (176) als waarnemend notulist en secretaris   


