
Roze container
Vorige week woensdag verscheen een roze 
zeecontainer naast de Roze Tanker. De man-
nen zeiden dat er een “sociaal kunstwerk” komt.

Tijdelijk skate-park
De Damesbende van Buiksloot ―altijd nieuws-
gierig― ging vragen stellen. 
1. Wat is hier aan de hand?

Er komt een tijde-
lijk skatepark. met 
ramps tegen de 
Roze Tanker en de 
container op.
2.Hoelang blijft 
hij staan?
Op 1 november 
2014 moet alles 
weg zijn. 
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3. Zijn er vergunningen? Aan wie?
Een aanvraag voor een tijdelijk bouwwerk (een 
container en een skatebaan) is 23 mei 2014 in 
behandeling genomen, mailde het stadsdeel. 
Vooruitlopend is een gedoogbeschikking gege-
ven aan de Stichting de Tanker in Noord. Deze 
stichting is op 28 mei 2013 opgericht. 
Aan de gedoogbeschikking zijn twee voorwaar-
den verbonden:
a. Op 1 november 2014 moeten container en 
skatebaan verwijderd zijn uit het park.
b. Aanwijzingen van het stadsdeel voor veilig 
bouwen en gebruik moeten direct worden op-
gevolgd. 
4. Kon de buurt het weten?
Nee. De aanvraag is niet gepubliceerd, en er is 
nog geen vergunning verleend, hoorde de da-
mesbende van de afdeling Vergunningen. Op 

de vervolgvraag waarom de Klankbordgroep 
Noorderpark niet op de hoogte is, was het ant-
woord: “Bij de Afdeling Vergunningen en Hand-
having is geen informatie bekend over een 
klankbordgroep.” 
5. Wie betaalt het?
De tijdelijke skatebaan wordt betaald door Con-
verse (van het schoenenmerk), hoorden we van 
de nieuwe Stichting de Tanker in Noord. 
De roze container wordt betaald via de jonge-
ren-campagne “Noord is #aan” uit de zg. focus-
gelden voor bewonersinitiatieven in arme wij-
ken. Een stagiaire bij de Roze Tanker wilde 
sportieve jongerenevenementen en vroeg om 
twee zeecontainers, want de Tanker heeft geen 
opslag. Twee zeecontainers zouden enorm hel-
pen om voor jongeren hun eigen plekje te creë-
ren, was zijn argument. Hij wilde er ook materi-
aal repareren Wanneer er bijvoorbeeld een 

wieltje los zit aan een skateboard 
kunnen we dit gauw oplossen, 
legde hij uit. 
Leuk idee, en de Roze Tanker 
kreeg een container, al ligt hij niet 
in een focuswijk.

Toen een motoragent passeerde, 
schoten de skaters  weg. De canta 
werd teruggeduwd.

Skaters van de Roze 
Tanker hebben dinsdag 
de roze canta die in 
skatebaan moet komen, 
het viaduct op geduwd. 
Ze probeerden er over 
heen te springen tussen 
passerende voetgangers 
en fietsers door. 



Paaltjes
Op de fietspaden in het park rijden auto’s, 
steeds meer auto’s. Paaltjes blijken hier onont-
beerlijk. Maar ze zijn gevaarlijk als ze verkeerd 
staan en niet goed zijn gemarkeerd. Elk jaar in 
november worden de paaltjes op de routes van 
de strooiwagens weggehaald. Als burgers er 
niet om vragen blijven ze weg, leert de ervaring. 
De damesbende heeft even gewacht, omdat er 
in het park gewerkt werd, maar heeft vorige 

week gevraagd om op twee plaatsen de paal-
tjes terug te zetten, maar dan wel zo dat ze ef-
fectief en goed gemarkeerd zijn. Zie de foto’s 
hieronder.
Het is geweigerd: “Afdeling bestrating heeft 
polshoogte genomen, maar mag volgens het 
beleid helaas geen wijzigingen aanbrengen. Bij 
verkeersovertreders kan men het beste de poli-
tie inschakelen. Mvg, Stadsdeel Noord, Ge-
meente Amsterdam”.

Op het Buiksloter zeedijkviaduct staan twee paaltjes. Auto’s houden ze niet tegen, maar het rech-
ter paaltje is gevaarlijk voor fietsers en moet weg. Het ontbrekende paaltje kan niet zomaar te-
rug. Het moet naar het midden verplaatst worden en duidelijk worden gemarkeerd. . 

Sluipverkeer uit het park

Bij de ingang van het fietspad op de Buiksloterdijk staat één paaltje. Het houdt auto’ s niet tegen, 
maar versmalt het fietspad. Het ontbrekende paaltje kan niet zomaar terug. Het moet naar het 
midden verplaatst worden en duidelijk worden gemarkeerd. 



Bouwweg
Auto’s, die niet weten hoe ze uit het parkmoeten komen, rijden niet alleen over de fietspaden, maar 
ook over de bouwweg en moeten een paar keer steken om de oprit op te draaien. 

Oor
De chauffeur 
verloor de macht 
over zijn stuur. 
Even verder, en 
hij was het fiets-
pad opgeschoten. 
De damesbende 
en anderen heb-
ben herhaaldelijk 
gevraagd de 
fietspaden bij de 
oren met een 
vangrail af te 
schermen. 

IJsje
Op de dag van de 
bouw een ijsje 
eten op de rand 
van het toekom-
stige Noorder-
parkbad. 


