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Zomer
Het is zomer op 
de Buiksloter-
dijk. Er wordt 
gehooid en er 
varen plezier-
bootjes. Vaardi-
ge handen van 
dijkbewoners 
zorgen voor een 
bloemenweelde 
die veel bekijks 
trekt van wan-
delaars. 

Persriool
Vorige week is 
de Buiksloterdijk 
drie dagen lang 
opgebroken. 
Waarom? 
Het bleek te 
gaan om de aan-
leg van een pers-
riool voor drie 
woonboten. Al-
leen de woonbo-
ten waren geïn-
formeerd. 
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Excuses
Bellers kregen te horen: de behandelend amb-
tenaar is niet op zijn plek, u wordt terug gebeld, 
maar reacties kwamen pas na veel gebel en 
gemail de volgende dag. 
Ondertussen klaagden werklieden dat mensen 
hun auto niet weghaalden. Dat was de oplos-
sing geweest: tijdelijk niet-parkeren. Dan had 
het verkeer langs het werk gekund. Maar nie-
mand was geïnformeerd. Nu was er veel opont-
houd en zelfs schade aan auto’s. 
Er waren verschillende instanties bij het werk 
betrokken. Het stadsdeel, Waternet en de aan-
nemer hebben excuses gemaakt voor de slech-
te communicatie. Ze zullen het bespreken om 
hun dienstverlening te verbeteren. 

Bestrating
De Damesbende van Buiksloot merkte dat de 
bestrating niet goed is hersteld. Een achterge-
bleven gat is door buurtbewoners gesloten. Op 
veel plaatsen passen de stenen niet en nergens 
is goed ingezand. 
Waternet liet weten aan het Stadsdeel de op-
dracht te hebben gegeven om de bestrating te-
rug te brengen. Daar moeten dus klachten over 
de bestrating heen.

“(…) De wegbeheerder (…) is op de Buiksloterdijk geweest. Minimaal één weghelft is open. (…). Het 
kan zijn dat men het werk op sommige momenten van de ene naar de andere weghelft verplaatste 
of dat er toevallig een auto stond. De uitvoerders hebben de voorschriften uit de vergunning goed 
nagevolgd” (uit een mail van het stadsdeel). 
De foto laat anders zien. Er zijn blokkades geweest van veel meer dan een half uur. 



Parkeerplekken
Toen de damesbende de bestrating naliep, ontdekten ze dat twee parkeerplaatsen door een hek 
waren afgezet. Ze hebben de wegbeheerder gevraagd de parkeerplaatsen te handhaven. Inmiddels 
zijn de parkeerplekken opgebroken (foto). 

Het hek staat 
bij een bocht en 
een versmal-
ling van de 
dijk. 

De weg die de 
Buiksloter-
meerdijk met 
de Buiksloter-
dijk verbindt 
heeft geen 
naam. Vroeger 
was de 
volksnaam 
voor deze plek 
de “Spiegel”. 

De Spiegel



De lantaarn bij de paaltjes brandt! De blokken 
zijn opzij gezet. De hekken van het viaduct 
worden na de bouwvak afgemaakt. 

Deze graffiti zijn snel verwijderd.

De fietsbrug is open. (Het is wel een gevaarlijke 
vijfsprong: matig uw snelheid!)

Er is gereden over de rails van de NZlijn.

Bij het traditionele dijkdiner brak de zon door. 

Goede berichten


