
Parkbeheer
Nu het project Noorderpark is gestopt, heeft de 
afdeling Groen het beheer overgenomen en dat 
is te zien. Er is achterstallig onderhoud gedaan, 
dat de komende weken door zal gaan. 
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In Volewijks 
park-oost 
wordt verbeten 
gewerkt aan 
de drainage. 

Even verderop, 
bij het zwem-
badje, zijn veel 
gemengde bol-
len geplant die 
na elkaar zul-
len bloeien 

↑Het opschot onder de vleugelnootbomen is wegge-
haald. Er wordt gras gezaaid. Geregeld maaien zal 
voorkomen dat het opschot terug komt. 
De Damesbende van Buiksloot hoopt dat de “kasteel-
muur” bij het zuidelijke viaduct wordt verlaagd.  →
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Geluidsschermen 
Sinds de sloop van de geluidsschermen langs 
de Nieuwe Leeuwarderweg in 2003, wacht de 
buurt geduldig tot ze worden teruggeplaatst. Er 
zijn nu bouwvergunningen aangevraagd en 
kunnen we zien wat er precies komt. 
Nieuw is dat bij de Gele Pomp de hekken door 
betonnen muurtjes van 1m worden vervangen. 
Dit gebeurt ook achter de kop van de Buikslo-
terdijk. De ander schermen zijn van glas met 
een blaadjes-print of beton met een blaadjes-re-
lief; ze hangen 100 achterover en variëren in 
hoogte. Ook langs de oprit achter de Ninteman-
buurt komen schermen. Hiervoor wordt een 
strook bomen gekapt. 
De geluidsbelasting blijft op sommige plaatsen 
toch hoog. Voor de kop van de Buiksloterdijk en 
de Nintemanbuurt wordt de eerder vastgestelde 
maximale geluidsbelasting verhoogd. 
De besluiten liggen nog een paar weken ter in-
zage op het stadsdeelkantoor. Ga kijken en 
dien uw zienswijze in, als denkt dat uw woon-
genot blijvend geschaad wordt. Als u geen 
zienswijze indient verliest u uw recht om later te 
klagen.

De schermen 
variëren van 1m 
tot 8m in hoog-
te.

Plaatje van de 
glazen en be-
tonnen scher-
men. ↓
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↑Ontwerp van 
de betonnen 
schermen van 
1m op de rand 
van de ver-
laagde weg. Er 
zit een blad-re-
lief op van 5 
cm.

↓ De achterkant van de betonnen schermen moet 
begroeid worden, tot het er zo uitziet.

Buurtcentrum ‘t Blauwe Zandt
De doorstart van de Driehoek heet Buurtcen-
trum ‘t Blauwe Zandt. Er worden meer vrijwilli-
gers gezocht voor allerlei activiteiten. 
Op donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur kunt u 
er zonder afspraak terecht voor advies van een 
wijkverpleegkundige.



Buikslotermeerplein
Een greep uit onze aantekeningen van de in-
formatieavond op 21 januari 2014 over het CAN 
(Centrum Amsterdam Noord). 
Noordwaarts is opgeheven. 
Het CAN-project is van Noordwaarts overge-
nomen door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam (OGA). De projectontwikkelaars 
voor de uitbreiding van het winkelscentrum 
hebben afgehaakt, maar vier ondernemers 
hebben deelplannen ingediend. Een van de 
plannen is een bioscoop met veel zalen en een 
paar duizend zitplaatsen. Beslissingen worden 
genomen door wethouder Van Poelgeest, nog 
voor de verkiezingen.  
Aanrijdingen
Waarom is er geen rotonde op de IJdoornlaan, 
waar telkens aanrijdingen zijn? Daar is geen 
plaats voor. 

Opknapbeurt
Het Warderschip (flat langs de markt) blijft voor-
lopig staan. De gevel moet worden gerepa-
reerd, omdat er platen vanaf vallen. 
Modestraat
De begane grond van het Warderschip is tijde-
lijk verhuurd aan de Modestraat (ruilwinkel en 
creatieve ondernemingen). 
Overdekt?
Er wordt een inventarisatiegemaakt van de ver-
loedering van het winkelcentrum. Er zijn plan-
nen het geheel overdekt te maken, zoals het 
Gelderlandplein. 
Doorsteek voor fietsers
Over de voetgangersoversteek voor het stads-
deelkantoor gaan veel fietsers naar de markt en 
de Jumbo. Dit wordt gelegaliseerd.Er komt een 
fietsstrook. 

De winkels uit het AH-gebouw aan het Olaf Palmeplein zitten voor een maand of acht in noodge-
bouwen achter V&D. De kruising met het fietspad is verwarrend. Auto’s rijden over het fietspad. De 
projectmanager van het CAN verwees naar AH, die het parkeerterreintje heeft ingericht.

Geen vluchtstrook, geen camera’s, dus bel 112
Gisteren bleef een auto staan op de verlaagde weg. Bel bij zulke pech direct 112, want stad-uit is er 
geen controle met camera’s. Dit is een “incidentmanagementgebied”. De politie komt direct en de 
sleepdienst is er binnen 20 minuten. Dit alles is geregeld door Rijkswaterstaat.



Floep!
Het kan gebeuren. 
Met uw vuilniszak 
gooit u uw sleutels 
in de huisvuilcon-
tainer. 
Als u belt krijgt u 
van de gemeente 
afwijzende ant-
woorden, maar 
vraag even door 
en bel Icova zelf. 
U mag komen 
zoeken. 

Glad
Hoe komt het op 
het fietspad bij de 
Gele Pomp zo snel 
glad?
1. Het is een hel-
ling.
2. Het is proviso-
risch aangelegd 
zonder putten, 
3. met glad asfalt,
4. en dunne funde-
ring.
5. Over sporen ge-
vormd door zwaar 
verkeer stroomt 
water naar bene-
den. 

De Volksbond verhuist in maart twee Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen 
(RIBW’s) van de stad naar G.J.Scheurleerweg 8. Op 28 februari 2014 houden ze open huis van 
16.00 tot 19.00 uur. U bent welkom.  

Op het fietskruispunt is vorige week wel gestrooid, 
zie de witte sporen.


