
Excuses van Vastgoed 
Tien dagen geleden schreef de gemeente aan 
sommige van de huurders van overtuinen langs 
de Buiksloterdijk, dat de huur €35 per m2 per jaar 
zou worden. Anders werd de huur opgezegd.
De commotie was groot. De SP informeerde bij 
de wethouder. Er kwam een nieuwe brief. Van de 
rayonmanager van Gemeentelijk Vastgoed met 
excuses: “Het was niet de bedoeling onrust te 
veroorzaken.” Verder staat er dat wordt gewerkt 
aan een “integrale visie” en uniforme huurover-
eenkomsten “tegen nader te bepalen tarieven en 
voorwaarden”. Dit is precies wat er in eerdere 
brieven stond, zonder het tarief en de nieuwe 
voorwaarden. Tot die tijd worden geen wijzigingen 
aangebracht in de bestaande contracten, staat er. 
Uiteraard, meent de Damesbende van Buiksloot. 
Voor een contract is overeenstemming tussen 
twee partijen nodig. 
De damesbende wacht de ontwikkelingen af maar  
blijft bezorgd. De overtuinen zijn bepalend voor 
de sfeer op de dijk. De aanleg en het onderhoud 
zijn kostbaar en arbeidsintensief. 

Communicatie met de stad 
Tegelijk met de afschaffing van de deelraden 
heeft Amsterdam de papieren bekendmakingen 
afgeschaft. De damesbende die sinds 2005 de 
ontwikkelingen in de buurt bijhoudt, heeft moeite 
met de digitale bekendmakingen. Anderhalf jaar 
geleden riepen de dames de hulp in van de be-
stuurscommissie, maar het blijft moeilijk. In dit 
nummer een paar onderwerpen waarover het de 
damesbende tot nu toe niet is gelukt informatie te 
krijgen bij de afdeling Publieksvoorlichting op het 
stadsdeelkantoor. 
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Woonbestemming 
Op 22 juli 2015 maakte de gemeente bekend dat 
voor Buiksloterdijk 270 een andere bestemming is 
aangevraagd, nl wonen. Er is een handtekenin-
gen actie gevoerd. De buurt stelt Dijk 270 zoals 
hij nu is, op prijs. Het is een ontmoetingsplek voor 
de buurt en een pleisterplaats voor passerende 
dagjesmensen en toeristen. 
De damesbende heeft de aanvraag nog niet in 
kunnen zien en de motieven niet kunnen achter-
halen, maar heeft wel een idee. De nieuwe stra-
tegie van de gemeente is: vastgoed dat niet nuttig 
of nodig is, afstoten of commercieel verhuren. Zo 
wordt Dijk 270 te duur voor Combiwel. 

Parkeren in een oor 
Op 26 augustus 2015 maakte de bestuurscom-
missie bekend dat vergunning is verleend voor 10 
parkeerplaatsen “in het oostelijk oor van de afrit 
van de Nieuwe Leeuwarderweg, 1022BP”. 
De damesbende begrijpt niet waar dit is. Op de 
bijbehorende kaart staat een pijl in Elzenhagen.-
zuid bij het oude DWV-terrein. Daar is wel een 
afrit, maar geen oor, bovendien is het niet ooste-
lijk, maar westelijk van de weg. Op 29 juli is een 
bekendmaking gedaan over een P&R-terrein in 
een oor, maar (1) dat is ten noorden van de 
IJdoornlaan (2) daar komen meer dan 10 plaat-

sen en (3) de postcode is niet 1022. Postcode 
1022 is de Vogelbuurt. Daar is wel een oor, maar 
is daar plaats voor parkeerplaatsen? Voor wie? 
De damesbende heeft om inzage gevraagd van 
beide bekendmakingen, maar nog niet gekregen. 

Hek op de Buiksloterweg 
Op 12 augustus 2015 is een bekendmaking ge-
daan over het bouwen van een hek bij Buikslo-
terweg 85. Dit interesseert de damesbende want 
er zijn veel lelijke hekken langs de Buiksloterweg, 
die tot nu toe vergunningsvrij leken te zijn. De 
vraag is waar het precies is. Buiksloterweg 85 is 
de Nieuwe Havo; op de bijbehorende kaart wees 
een pijl naar de Agnietenstraat (in het Centrum).

Horeca 
Er zijn publicaties over horeca-vergunningen voor 
de Gele Pomp en de Noorderparkkamer. De ver-
gunning voor een frietzaak in de fietsenwinkel op 
Adelaarsweg 134 is geweigerd. De damesbende 
wil graag voorwaarden en redenen weten. De 
damesbende heeft om inzage in de stukken ge-
vraagd, maar nog niet gekregen. In het verleden 
ging inzage probleemloos, maar sinds deze zo-
mer reageert Publieksvoorlichting niet. 



Verwildering 
Volewijkspark-west verwildert zo dat er te weinig 
doorzicht is voor behoorlijke sociale controle. Op 
de oever groeit steeds meer riet. Er is gemaaid, 
maar niet overal langs het water. 
Er zijn grote ondoordringbare gebieden. Zo on-
doordringbaar dat het wandelaars ontgaat dat in 
een van die plekken een kampement is opgezet, 
alleen te bereiken over een slingerpad tussen het 
opschot van de wortels van de vleugelnootbo-
men, die jaren geleden zijn gekapt voor het ver-
leggen van de hoofdgasleiding. Er staan verschil-
lende tenten omgeven door afval.  

Droge voeten 
Noord-Hollandse middelbare scholieren nemen 
aan dat overstromingen niet voorkomen, blijkt uit 
onderzoek van de VU. Weliswaar doet de over-
heid er veel aan om overstromingen te voorko-
men, maar honderd procent veiligheid is niet te 
garanderen.
De bewoners langs de Markermeerdijk (actie-
groep De Kwade Zwaan) hebben de minister er-
toe gebracht te onderzoeken of met pompen het 
peil van het Markermeer kan worden verlaagd 
zodat de dijken minder verhoogd hoeven te wor-
den. Ze menen dat zo de cultuurhistorische 
waarde van de dijk wordt bewaard zonder dat de 
waterveiligheid van het achterland wordt aange-
tast. In december 2015 neemt de minister een 
besluit. 
De dijkverhoging wordt aanbesteed en gegund in 
december, maar het plan moet daarna worden 
uitgewerk. Dat duurt anderhalf jaar. 

Bij het Meeuwenei is de oever van het NHkanaal 
onbegaanbaar door meters hoge bramen en an-
dere struiken. Er is de laatste jaren geen onder-
houd geweest. De boten langs de andere oever 
moeten 15 oktober weg zijn. Dan wordt die oever 
opgeruimd. 

Wildkampeerders in Volewijkspark-west. 



Watervisie 
De Commissie Financiën van de gemeenraad 
behandelt de concept nota Watervisie. De da-
mesbende heeft de nota bestudeerd omdat het 
beleid voor Noord tegenwoordig in de stad ge-
maakt wordt. Noord komt echter alleen in de nota 
voor als IJoever, hoewel het beleid ook verderop 
kan worden toegepast. Noord heeft veel water. 
Een selectie van de beleidspunten.  
Water toegankelijk maken  
De openbare kades en oevers zijn bij uitstek 
plekken waar stadsbewoners en stadsbezoekers 
kunnen flaneren en elkaar ontmoeten. Nu zijn ze 
dat nog niet. Integendeel. 
Meer dynamiek bij het water 
Waardevolle locaties aan het water worden ge-
bruikt voor stilstaande functies, zoals parkeer-
plaatsen en het afmeren van plezierbootjes. 
Openbaar vervoer en goederenvervoer op het 
water zijn buiten het IJ in Amsterdam vrijwel af-

wezig. Voorrang wordt gegeven aan vervoeren 
van personen en goederen, watersport en ple-
ziervaart.
Economische principes 
Ruimte is schaars, ook op het water. Meer ruimte 
voor initiatieven uit de markt. Alle gebruikers van 
de ruimte op het water betalen een marktconfor-
me prijs.
Privatisering terugdringen 
Privatisering van de oevers wordt teruggedron-
gen. Om het zicht op het water te herstellen kan 
het nodig zijn om geparkeerde auto’s te weren, 
woonboten te verplaatsen, bepaalde stukken 
kade vrij te maken van aangemeerde plezierboot-
jes en obstakels op de wal (hekken, heggen, me-
terkastjes, postbussen) te verplaatsen. 

Bootje dat een vaste ligplaats heeft aan de oever 
bij het Florapark, bracht de nacht door aan de 
Buiksloterdijk. 

De oogst van de stadsboeren is niet overvloedig. 


