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Onderhoud
Nu de stadsdeelraad vervangen is door een bestuurscommissie met kordate vrouwen aan het 
hoofd, wordt efficiënt aan het onderhoud van de openbare ruimte gewerkt. Op de melding door de 
Damesbende van Buiksloot van de verbrande bank was de reactie: nieuwe bank besteld. Het fiets-
pad dat jarenlang kapot en afgesloten is geweest is glad geasfalteerd, op een stevige onderlaag. 

Kleine dames proberen de rommel 
op de verbrande bank op te ruimen.
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Graven in de dijk
Naar aanleiding van een vergunning voor het 
uitgraven van een sousterrain op de (oude) 
Leeuwarderweg, informeerde de damesbende 
naar de regels voor de stabiliteit van de zeedijk. 
Het antwoord van het waterschap is, dat er 
geen bezwaar tegen is omdat de (oude) Leeu-
warderweg —net als het begin van de Buikslo-
terdijk —geen waterkerende functie heeft. De 
dijk heeft hier alleen nog de functie van “terp” 
waarop de dijkhuizen staan. Het oude land 
wordt hier niet beschermd door de Waterlandse 
IJ- en zeedijk, maar door het dijklichaam van de 
Adelaarsweg en de Buiksloterweg. Zie het 
kaartje. 

Dijkval
In het vorige nummer vermeldden wij klachten 
over het afsluiten van de Noord Hollandsch ka-
naaldijk. De reden van de afsluiting blijkt te zijn, 
dat ter hoogte van Banne Noord de oever is in 
gevallen. Het fietspad loopt er nu het water in. 
De oever was hier al geruime tijd instabiel, 
meldt kanaalbeheer van de provincie. Herstel 
komt met de vernieuwing van de oever, maar 
dat gaat nog enige maanden duren.  

De oude Waterlandse IJ- en zeedijk (zigzag), 
de waterkerende dijk (doorgetrokken groen) 
en de dijk van de Buikslotermeer (geblokt).

Ingevallen oever en weggezakt fietspad. 



Bouwvergunning geluidsmuur
Dinsdagavond was in het stadsdeelkantoor een 
hoorzitting over bezwaren tegen de bouwver-
gunningen voor geluidsschermen langs de 
Nieuwe Leeuwarderweg. Bewoners van de Nin-
temanbuurt wilden hogere schermen en een 
bewoner van de Adelaarsweg wilde het ge-
sloopte scherm terug. 
Het stadsdeel vond de bezwaren niet terzake, 
want een bouwvergunning wordt getoetst aan 
bouwkundige eisen, bestemmingsplan en wel-
stand en niet aan eisen van geluidbescherming. 
Dat is toch gek voor een muur die bedoeld is 
voor geluidswering, maar niet hoog genoeg is 
voor voldoende bescherming, zeiden de bewo-
ners. Zo is de wet, aldus de ambtenaar. 

Hogere geluidswaarde
Voor huizen waarvoor bij de bouw een hogere 
geluidsbelasting is toegestaan, dan het wettelij-
ke maximum, wilde het stadsdeel langs de 
Nieuwe Leeuwarderweg de geluidsbelasting 
nog eens verhogen. Daarover zijn begin maart 
zienswijzen ingediend. Daarna was het stil. 
Dinsdag hoorden we hoe dat komt: wetswijzi-
gingen maken het verhogen onmogelijk. Toch 
worden ondertussen bouwvergunningen voor-
bereid, voor een muur —die te laag is. 

Truc met verkeersborden
Het is de meeste buurtgenoten ontgaan, maar 
bij de NLW zijn de verkeersborden veranderd, 
bijvoorbeeld bij de Nieuwe Purmerweg, zie de 
foto’s. We horen dat de bedoeling is te ontko-
men aan de nieuwe strenge wettelijke geluids-
plafonds voor autowegen. 

Links een voor-
beeld van de 
nieuwe borden 
(boven).
Hieronder de 
borden in 2011



Olifantenpaden 23
De silhouetten zijn mensen die de olifantenpa-
den nemen tussen de Loenermark en de Nieu-
we Purmerweg. Ze steken de oprit over en lo-
pen voor de borden die ook hier het bord “au-
toweg” vervangen. 

Reclame
Op rotondes in de buurt staat reclame voor re-
clame op rotondes. Zie detailfoto. Op een web-
site prijst de reclame zichzelf aan: 
- hij doet de rotonde opleven, 
- hij wordt door duizenden auto’s gezien 
- uit alle richtingen en 
- hij zal uiterst positief worden ontvangen en 

gezien worden als sponsor van de gemeente.
De damesbende vraagt zich af wat de reclame 
doet met de verkeersveiligheid, zeker op een 
rotonde met veel fietsers en voetgangers. 

NZlijn
U kunt zich nog opgeven voor de wandelingen 
onder het IJ, het Rokin en de Vijzelgracht. 
http://www.supersaas.nl/schedule/NoordZuidlijn/
Tunnelwandeling_2014

NZlijn
De NZlijn bouwt 
de overkapping 
van het station 
Buikslotermeer-
plein. De bouw is  
live te zien. 
http://www.hier
zijnwij.nu/live/
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