
Evenementen
Op 16 juli 2014 werden twee evenementen in 
het Noorderpark aangekondigd in een tamelijke 
vage bewonersbrief, een buurtcamping en het 
Noorderparkfestival. De Damesbende van 
Buiksloot dacht aan de overlast van 2012 en 
ging op onderzoek. 
Beide evenementen zijn in het Florapark en niet 
in het Volewijkspark. 
Eerder had het stadsdeel toestemming voor de 
buurtcamping geweigerd, omdat B&W over 
campings beslist. Maar “aangezien de buurt-
camping onderdeel is van een andere activiteit” 
had het stadsdeel namens de burgemeester 
een evenementenvergunning kunnen geven, 
schreef een ambtenaar aan de damesbende. 
We begrijpen het niet, maar de vergunning is 
inmiddels verleend. 
De damesbende heeft de gemeente een brief 
over de evenementen gestuurd, hieronder in 
het kort wat zij schreven. 
Het Florapark is kwetsbaar en smal. Het park is 
150-230m breed. De evenementen zijn dus al-

tijd dichtbij de huizen van de Bloemenbuurt en 
dat legt beperkingen op. 
Geluidsoverlast
Er wordt bij het Noorderparkfestival evenveel 
geluid gemaakt als in 2012, las de damesbende 
in de aanvraag. Veel mensen hebben toen ge-
leden onder het permanente gedreun. De cam-
ping heeft alleen akoestische muziek. Daarover 
zijn ook klachten bekend; met name drums zijn 
storend. 
Tijden 
Omwonenden hebben recht te weten wat pre-
cies het programma is, wanneer de sound 
checks zijn, hoe laat het begint, wanneer het 
pauze is en hoe laat het is afgelopen. Volgens 
de aanvraag duurt het Noorderparkfestival van 
11- 23 uur met muziek en een buitentap tot 23 
uur, terwijl in de bewonersbrief van 16 juli 2014 
staat dat het van 11- 20 uur duurt. 
Duur 
De aanvragers nemen dagen de tijd voor de 
opbouw en afbraak van de evenementen. Dit is 
ongebruikelijk, en onverstandig in dit park, dat 
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bekend is met zwervers, hangjongeren en no-
maden. 
Buurtbetrokkenheid
Het park is voor veel mensen uit de buurt -er 
zijn veel bovenwoningen- hun buitenruimte. Er 
zijn veel mensen die dagelijks met hun hond in 
het park komen. Buurtbewoners ervaren de 
evenementen als inbreuk op hun leefomgeving. 
Tot nu toe vinden de “juppen” weinig aansluiting 
bij de oude buurtbewoners. De onduidelijke be-
wonersbrief van 16 juli 2014 maakt acceptatie 
van de evenementen niet beter. 
Auto’s
Het is een park. Auto’s zouden alleen het park 
in moeten mogen als het echt niet anders kan. 
Het meeste materieel kan gedragen worden of 
op karren vervoerd. Buiten de paden, met name 
op de grasvelden brengen auto’s veel schade 
toe. Dit betekent dat auto’s alleen op de paden 
toegelaten moeten worden en dat op de buurt-
camping geen plaats is voor caravans.
De noodzakelijke auto’s mogen het park in bij 
de opbouw van het evenement en na afloop, 
maar moeten tijdens het festival en gedurende 
de camping buiten het park worden geparkeerd. 
En 12 auto’s lijkt de dames sowieso te veel.
Klachten
In 2012 konden omwonenden met hun klachten 
nergens terecht. In de bewonersbrief van 16 juli 
2014 staat dat klachten gemeld kunnen worden 
op telefoonnummer 14020. Sommige providers 
herkennen dat nummer niet. U moet dan 020 
624 11 11 kiezen, maar dat staat niet in de brief. 

De bewonersbrief belooft dat binnen een paar 
dagen wordt gereageerd, maar bij acute over-
last, bijvoorbeeld als de geluidsnormen worden 
overschreden moet direct handhavend wordt 
opgetreden. 
Tot zover de dames.

Opgesloten
De Buiksloterdijk loopt dood. Vriendelijk ver-
zoek ook bij bouwverkeer een doorgang vrij te 
houden. En als het echt niet anders kan de 
laad- en lostijd te beperken tot een kwartier en 
alle ingesloten bewoners tijdig te waarschu-
wen. 
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Paaltjes vervolg
In het vorige nummer stond dat de damesbende het stadsdeel gevraagd had de paaltjes terug te 
plaatsen die auto’s uit het park houden en tegelijkertijd de paaltjes veiliger te plaatsen en te marke-
ren. Het stadsdeel antwoordde dat het wachten is op stedelijk beleid. 
De afgelopen weken is het stadsdeel begonnen met witte plakstroken paaltjes te markeren, maar 
zonder ze te verplaatsen en zonder de ontbrekende paaltjes terug te zetten.  

Buiksloterdijk 
voor 180. Het 
paaltje  is gemar-
keerd. Zonder het 
middelste paaltje 
is dit paaltje ech-
ter nutteloos en 
onnodig gevaar-
lijk voor fietsers. 
Auto’s kunnen on-
gestoord het park 
in. 

Viaduct bij de 
Leeuwarder-
weg. Het paaltje  
dat fietsers in de 
weg staat, is ge-
markeerd. Het is 
hinderlijk en nut-
teloos zolang het 
middelste paaltje 
niet is terugge-
plaatst. 

Buiksloter-
draaibrug. Het 
flikkerlicht van de 
stalen palen is uit 
en de lantaarn 
ernaast brandt 
niet. De fietser 
(rechts) heeft een 
goede koplamp, 
maar de reflexie 
van de palen licht 
niet op. 



Het stadsdeel heeft het budget voor het verwijderen van onkruid verdubbeld. Met zwaar materieel 
en stalen borstels wordt het onkruid van de straten geschraapt. 

Het waterschap heeft merktekens aangebracht, zoals op de rand van de brug (zie pijl foto rechts) 
en metingen gedaan om de waterhoogte precies te kunnen monitoren. 

Kappen
De damesbende heeft de aanvraag voor de kapvergunning, 
die in Noordnieuws stond ingezien. Hij is onduidelijk. Het gaat 
om +150 bomen bij de Roze Tanker en 50 bij de Noorderpark-
kamer. Meer info 19 augustus 2014. 
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