
Brandweeroefening
Vorige week lag er opeens 
een vliegtuigje op zijn kop 
naast de Roze Tanker. Ver-
derop hing een verlaten pa-
rachute. Er kwam een enor-
me tankwagen en een truck 
met benzinepompen. Een rij 
nieuwe personenauto’s werd 
bij de “pompen” geparkeerd. 
Het terrein van de Roze Tan-
ker werd van de weg afge-
schermd, om het verkeer op 
de verlaagde Nieuwe Leeu-
warderweg geen schrik aan 
te jagen
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Bekijks
Vanaf het viaduct zag het er vreselijk uit met poppen en acteurs als slachtoffers. De Damesbende 
van Buiksloot (“jullie weten altijd alles”) kreeg veel vragen. Alleen op de (oude) Leeuwarderweg was 

een bewonersbrief verspreid. Zelfs de politie was vooraf niet geïnformeerd. Het bleek om brandweer-
oefeningen te gaan: ‘s morgens en ‘s middags voor beroeps- en ‘s avonds voor vrijwillige corpsen. 

Terwijl publiek op het viaduct naar de brandweer stond te kijken, werd aan de overkant bij de Gele 
Pomp een multi-media roadshow gegeven. 



Logistiek
De brandweeroefening zorgde voor veel gemo-
toriseerd verkeer, op de fietspaden en voetpa-
den. Voor de buurt is het goed dat de brand-
weer de weg weet, maar minder is dat hun 
voorbeeld gevolgd wordt: we zien meer auto’s 
dan ooit in het park. 
De damesbende heeft overleg gehad met amb-
tenaren over de paaltjes die auto’s uit het park 
moeten houden. Hun verzoek was: haal de 
paaltjes die fout en gevaarlijk staan weg en zet 
paaltjes waar ze nodig zijn. Er zijn toezeggin-
gen gedaan, die echter door andere ambtena-
ren worden tegengesproken. De dames hopen 

er het beste 
van. 

Agenda
Zaterdag 20 september 2014: Dam tot Dam 
wandeltocht. Hang de vlag uit!
Zondag 21 september 2014 Dam tot Damloop: 
wegen en IJ tunnel afgesloten. Versier de route!
Zondag 21 september 2014 Barbecue Bewo-
nersvereniging Buiksloot, bij de kerk.
Zondag 28 september 2014 voorlichting zelf-
bouwkavels in de Roze Tanker
Zondag 5 oktober 2014 De vrolijke 1000 van 
het Noorderpark. 

Vrachtwagen van de brandweer voert de nep-
benzinepompen weer af. Hij reed piep-piep 
achteruit over de bouwweg naar de oprit van 
de Nieuwe Leeuwarderweg. 

Deelnemers aan de vergadering 
van de Klankbordgroep Noor-
derpark in de Roze Tanker za-
gen deze bal over het hek gaan

Op het lage hek langs de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg zit 
een bermtoerist te kijken naar het verkeer. 



Zomersmog belemmert het zicht op de cruiseschepen in de verte. Milieudefensie houdt op 23 oktober 
2014 een informatieavond voor mensen die zelf aan de slag willen en luchtvervuiling willen meten. 
In Club Lite, Jan van Galenstraat 24. Tot toe is in Noord alleen in Schellingwoude gemeten. 

Aanvulling op de 
vorige nieuws-
brief. Detail uit de 
Legger Wateren 
2014 van het 
hoogheemraads-
schap. Hierop is 
te zien dat dwars 
door de aangebo-
den zelfbouwka-
vels aan de kop 
van de Buikslo-
terdijk een een 
duiker loopt van 
de ringvaart van 
de Buiksloter-
meer. 

Reparatie
Reparatie aan een lantaarnpaal in Volewijkspark-
west. 
Op meldingen dat lantaarns niet branden wordt vaak 
snel gereageerd. Soms duurt het langer en dan heeft 
het zin de melding te herhalen. 
De damesbende meldt veel, maar het helpt als u het 
ook doet. Melden kan op Verbeterdebuurt.nl, of op het 
formulier voor meldingen over de openbare ruimte op 
de internetpagina van het stadsdeel. U kunt ook bellen 
naar 5972626. Geef het nummer van de paal door. 


