
Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Buiksloot d.d. 12 september 
2016. 

Om 19.30 uur opening van de vergadering door de voorzitter. Aanwezig waren ongeveer 25 
personen.   
 
Voorzitter Pieter Hettema heet alle aanwezigen van harte welkom en kondigt aan dat deze keer 
de vergadering in twee delen uiteenvalt. Het eerste uur wordt besteed aan de Jaarvergadering 
van de Bewonersvereniging Buiksloot. Vanaf 20.30 uur zullen bewoners uit andere buurten erbij 
komen, om ons samen te beraden over de nieuwbouwplannen van de gemeente in 
Elzenhagen-zuid. 
 
Jaarvergadering BV Buiksloot:  
Pieter hettema neemt het jaarverslag van 2015/16 met de vergadering door. 
• Noorderpark: Er wordt teveel gesnoeid in het Volewijkerpark, een en ander is terug te 

vinden in het krantje van Guda. Het Noorderpark krijgt officieel  een  lage evenementendruk, 
maar trekt toch teveel evenementen naar zich toe hetgeen resulteert in een hoge mate van 
geluidsoverlast.  
Er zijn vier bronnen van geluidshinder: het verkeer, bedrijven, vliegtuigen en evenementen. 
Om het veerslawaai te denpen en het aanzicht van de verdiepte Nwe Leeuwarderweg te 
verbeteren is het plan hier met bewoners samen hangklimop te plaatsen. Dit plan moet wel 
gemeld worden bij groenbeheer. Mogelijk kan het plaatsen van de hangklimop bij AT5 
worden gemeld zodat het initiatief bekend word gemaakt. De Trust die over de 
evenementenoverlast gaat heeft een paraplu functie, de vergunning wordt getoest aan de 
op dat moment geldende APV. 

• Er liggen nog steeds bootjes in het kanaal afgemeerd. Dit mag niet. Er wordt geklaagd over 
gebrek aan handhaving. Mogelijk worden een aantal van deze bootjes verhuurd via 
AIRBNB. Er worden ideeen genoemd om de handhaving te verscherpen en de overlast te 
beperken, bv door het maken van nette steigers en alternatieve plekken aan te bieden voor 
deze bootjes. 

• Overhaal: de heren Hoeve en Beijer zullen een plan maken voor een overhaal zodat kleine 
bootjes ook de polder in kunnen. Dit plan wordt besproken met Maarten Hoeve van de 
gemeente. 

• Overtuinen:  Het betalen van 50 euro huur per m2 voor het gebruik van de overtuinen is 
voorlopig van de baan. In het beleid hier voor zit vooralsnog geen beweging.  Wel is er een 
plan om woonboten erfpacht te laten betalen per m2. De tuinen kunnen dan aan deze 
erfpachtregel worden gekoppeld.  Het wordt in elk geval wel betalen. 

• Bomen:  door de werkzaamheden op het eiland achter de nummers 448, 446, 444 enz  voor 
het aanleggen van stadsverwarming zijn enkele grote bomen mogelijk bij de wortels 
beschadigd. Als deze bomen omvallen kunnen ze op de huizen terechtkomen. Dit kan grote 
schade tot gevolg hebben. Een en ander wordt nauwlettend in de gaten gehouden.  

• De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en goed 
bevonden. De vergadering dechargeert de penningmeester. Er wordt 5000 euro in reserve 
gehouden voor eventuele kosten. De penningmeester stelt voor de contributie voortaan 
simpeler te innen via een automatische incasso, en suggereert om de contributie te 
verhogen. Het eerste idee wordt omarmt. Over een eventuele verhoging zal het bestuur zich 
nog buigen. Uitgangspunt is, dat alleen als er nieuwe plannen zijn, die extra geld kosten, er 
een grond is voor verhoging. 

• De feestcommissie doet verslag van hun activiteiten en financiële resultaten. Zij spelen 
financieel bijna quitte. De feestcommissie krijgt applaus voor hun inzet. Hiermee wordt het 
eerste deel van de veregadering afgesloten. 



Vervolgens komt deel twee aan de orde, het plan Elzenhagen zuid. Naast bewoners van de 
Buiksloterdijk nemen nu ook bewoners en bestuursleden van andere buurten (NInteman, 
Loenermark en Elzenhagen-noord) deel aan de vergadering (totaal ca 45 mensen).  
Het plan van de gemeente voor Elzenhagen zuid wordt in hoofdlijnen toegelicht door Pieter 
Hettema (tevens voorzitter van ELZO). Na veel vragen en opmerkingen wordt besloten tot 
gezamenlijke actie van de vier betrokken buurtverenigingen. Daarbij worden de volgende 
aandachtspunten meegegeven: 
A: Welke projectontwikkelaars doen hier aan mee – en zijn zij te beinvloeden? 
B: Welke eisen worden gesteld aan leefbaarheid, groen, verkeer/parkeren etc.. 
C: Probeer te achterhalen op welke doelgroepen de gemeente mikt met de woningbouw. 
D: Welke mogelijkheden zijn er het plan te vertragen? 
Besloten wordt om eind 2016 weer een vergadering met de vier buurtverenigingen en 
omwonenden te houden in de Buiksloterkerk. 
 
ca 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 
 
 


