
Krijgen we glasvezelkabel? 
In Volewijkspark-oost werd deze week gewerkt 
aan de glasvezelkabel voor de Havikslaan. Over-
al in Amsterdam Noord liggen al glasvezelkabels, 
zei de monteur. Ja, dat weten we, maar tot nu toe 
vraagt de Bewonersvereniging Buiksloot tever-
geefs om aansluitingen. 

Vlak langs de Buiksloterdijk lopen al jaren glasve-
zelkabels. In Nieuwsbrief 41 (2007) lieten we zien 
dat er in het park tevergeefs naar een glasvezel-
kabel werd gezocht en in Nieuwsbrief 43 (2008), 
dat met spoed een nieuwe kabel werd gelegd 
(foto onder). Het wachten is op een schakelstati-
on, hoorden we toen. 
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Digitale bekendmakingen 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de da-
mesbende gemeentelijke bekendmakingen maar 
niet te pakken kreeg. Na bemiddeling van de ge-
meentelijke ombudsman hebben ze deze week 
de meeste gezien, maar ze moesten er wel drie-
maal voor naar het stadsdeelkantoor. Bekendma-
ken doet de gemeente digitaal. Digitaal inzien kan 
echter niet. Doorklikken zou prachtig zijn, maar 
kan niet. Digitaal een afspraak maken lukt ook 
niet. Wat de dames te zien kregen was digitaal 
opgeslagen en werd geprint. Daarna ging het in 
de papierversnipperaar. 
Hieronder wat nieuws uit de bekendmakingen. De 
eerste 6 beslissingen werden zonder inspraak 
genomen omdat het “kruimelgevallen” waren of 
tijdelijke objecten.
1. Parkeren maar niet in postcode 1022 
De tien parkeerplaatsen die in het oor van de 
NLW zouden komen bij postcode 1022 (dat is bij 
de Vogelbuurt, zie vorige nieuwsbrief), komen niet 
bij de Van Hasseltweg en ook niet bij het oude 
DWV-terrein, maar op het PR-terrein ten noorden 
van de IJdoornlaan. 
Het bleek te gaan om het herstel van een foutje in 
de vergunning voor het PR-terrein. Tien van de 
parkeerplaatsen komen gedeeltelijk op de groene 
rand.

2. PR-terrein onbereikbaar 
Uit de tekeningen van het PR-terrein bleek dat 
het PR-terrein bij het metrostation Buikslotermeer 
vanuit Noord met de auto onbereikbaar is. De 
enige toegang is vanaf de Ring A10 (via de afrit 
naar de IJdoornlaan aan de westkant van de 
NLW). Bij de oprit aan de oostkant is alleen een 
uitgang naar de ring A10 en geen ingang. 
De Klankbordgroep CAN wilde bij de metro ook 
parkeerplaatsen voor Noorderlingen, vooral voor 
mensen met een rolstoel. Niet gehonoreerd dus. 

De laatsten 
Op 15 oktober 2015 hadden de boten weg moeten zijn, die de hele zomer langs het Florapark in het 
NHkanaal hebben gelegen, voor een deel permanent bewoond en voor een deel via Airbnb verhuurd 
aan toeristen. Ze meenden dat ze tot 1 november mochten blijven, want dat was in de vorige jaren ook 
zo geweest. We zijn nu een week verder en er liggen er nog drie. Het stadsdeel heeft afspraken met de 
provincie over handhaving. 

Gewei-zwammetjes in Volewijkspark-west. 



3. Hek aan de Buiksloterweg 
Bij het schoolgebouw aan de Buiksloterweg mag 
het noodgebouw met het gymlokaal nog blijven 
staan. Andere noodlokalen worden gesloopt. 
Daar komt een schoolplein met een hek erom-
heen. De Welstandscommissie vindt het stalen 
spijlen-hek OK. 
De damesbende vindt het opmerkelijk dat voor dit 
keurige hek welstandsadvies wordt gevraagd, 
terwijl voor de slordige hekken elders langs de 
Buiksloterweg geen welstandsadvies is gevraagd 
door het stadsdeel.
4. Horecavergunning Noorderparkkamer 
De horeca-vergunning is inmiddels verleend. 
Openingstijden tot  1 uur door de week en tot 3 
uur in het weekend, maar het geluid mag niet in 
de huizen in de buurt te horen zijn. Het terras 
moet om 24 uur dicht. Er moet altijd een leiding-
gevende aanwezig zijn. Omgeving in een kring 
van 25m schoonhouden. 

5. Dijk 270 
In strijd met het bestemmingsplan mag Buikslo-
terdijk 270 als woonhuis gebruikt worden. Het 
wordt niet uitgebreid en past in de omgeving. 

6. Zeecontainer voor half jaar 
Midden in het Florapark staan al drie zeecontai-
ners bij de Noorderparkkamer. Ertegenover is een 
vierde geplaatst −met een afdak− voor een half 
jaar, dat is tot 23 december 2015. Hij wordt ge-
bruikt door mensen die de Noorderparkkamer bij 
hun activiteiten wilde betrekken. We weten niet 
waarom de container nodig is, waarom hij niet bij 
de andere containers staat en evenmin waarom 
hij in december weggaat. Bij de stukken die we 
gezien hebben ontbrak de motivering. We zullen 
er om vragen. 
7 Tijdelijke warmteketels 
Er mag een tijdelijke warmteketel komen op Gare 
du Nord. Het blijft wachten op de stadswarmte 
van de vuilverbranding.
8. Geen friet 
Op Adelaarsweg 134 mag geen Vlaamse friet-
winkel komen om verschillende redenen: het 
staat niet in het bestemmingsplan, er is angst 
voor geuroverlast, geen ruimte voor een schoor-
steen, verleiding voor scholieren en er is horeca-
pand te koop op de Waddenweg.
9. Kap van 113 bomen 
Er is vergunning verleend voor de kap van 113 
bomen verspreid over het stadsdeel. Ze zijn 
dood, geven gevaar van vallende takken, hebben 
perenvuur of andere ziektes. Twee scheve vleu-
gelnootbomen in Volewijkspark-west worden om-
getrokken. 
10. Tijdelijk theater 
De aanvraag voor een tijdelijk theater die we 
hadden willen zien is teruggestuurd omdat de er 
onvoldoende informatie werd gegeven. 

Digitaal 
De bekendmakingen van de gemeente worden 
alleen digitaal gedaan.Een abonnement op over-
heid.nl voor je eigen postcode is geen garantie 
dat je alle bekendmakingen op tijd te zien krijgt. 
Bovendien hebben sommige bekendmakingen 
vage of foute aanduidingen.

http://overheid.nl


B&W neemt het over 1 
In 2013 schrapte B&W de helft van het 
krediet voor twee bruggen in het park over 
het NHkanaal. Het financieringsrisico voor 
één brug legde B&W bij Noord. De deel-
raad wist toen dat voor de helft waar-
schijnlijk niet een brug gebouwd kon wor-
den, maar besloot hem toch te bouwen. In 
2014 werden de stadsdelen opgeheven. 
De damesbende heeft in mei aan B&W 
gevraagd of zij de risico’s van kredietover-
schrijdingen overneemt. Ja, heeft B&W op 
27 oktober 2015 besloten. Het grondwerk 
is aanbesteed. De aanbesteding van de 
brug zelf volgt. 

B&W neemt het over 2 
Voor sommige huizen langs de NLW is bij 
de bouw een maximum voor de geluidsbe-
lasting vastgesteld. Bij de aanleg de NZlijn 
had stadsdeel een besluit over het geluid 
moeten nemen, maar weigerde en liet NZ-
lijn zijn gang gaan. Deze week heeft B&W 
de brieven van het stadsdeel over de wei-
gering ingetrokken en achteraf een zg.  
reconstructiebesluit genomen. Dat geeft 
bewoners eindelijk de mogelijkheid om 
bezwaar te maken.

Voorbereidingen voor een hoge brug 
In een bewonersbrief laat de gemeente weten dat begonnen wordt met het ophogen van de wegen 
naar de voet/fietsbrug over het NHkanaal tussen Volewijkspark en Florapark. Het zand zal in ver-
schillende lagen worden aangebracht. Er zijn opnieuw grondwaterpeilingen gedaan (foto). 

Voorbereidingen voor een laag scherm 
Langs de bouwweg achter de Buiksloterdijk worden voorbereidingen getroffen voor een geluids-
scherm. Volgens de bouwvergunning wordt hij zo laag dat het maximum van vastgestelde geluids-
waarden met meer dan 2 dB wordt overschreden. Waar de mannen staat wordt het scherm 1m. 


