
Standpunten 

Noorderpark

Vanavond (zondag 25 
juni 2006) besteedt AT5 
aandacht aan de brochu-
re Standpunten over het 
Noorderpark. De nieuw-
suitzendingen van AT5 
zijn ongeveer tien over 
zes, tien over acht en tien 
over tien, aansluitend 
aan het NOS-journaal. 

De Damesbende van 
Buiksloot heeft de bro-
chure Standpunten 1 ge-
maakt voor de Klank-
bordgroep Noorderpark. 
De brochure staat vol 
met ideeën en plannen 
voor het voorlopige ont-
werp van het park. 

De beloopbare daken die 
in het Volewijkspark over 
de verlaagde Nieuwe 
Leeuwarderweg zouden 
moeten komen om het 
verknipte park aan te he-
len zijn uit het voorlopig 
ontwerp gehaald. Er ko-
men waarschijnlijk alleen 
een paar viaducten. De 
dames maken zich zorgen 
over de communicatie, 

1 Als uw e-mailadres bij de Bewonersvereniging bekend is heeft u de brochure toegemaild 
gekregen. Achteraf hadden we dat anders moeten doen, want sommige computers zijn er 
door vastgelopen. Onze excuses. Volgende keer zullen we een omvangrijk bestand op de 
website zetten, dan kunt u er naar doorklikken.

Commissie Oostwestverbindingen
oostwestnoord@xs4all.nl

Nieuwsbrief 18, 25 juni 2006

Extra editie

   

De Damesbende van Buiksloot 



waardoor men in Noord niet ziet, ook in de Deelraad niet, wat er van het park overblijft 
als de daken er niet komen. 

De dames hebben AT5 laten zien hoe mooi het park bij ons voor de deur nog is en wat 
voor een ravage in het zuidelijke en oostelijke deel is aangericht. Ze pleiten voor het be-
houd van een landelijk buurtpark. In detail kunt dit allemaal lezen in de brochure. Hebt 
u geen e-mail, leen dan van ons een CD of een papieren exemplaar. 

Standpunten Noorderpark wordt in een aparte bijeenkomst met de ontwerpers  van West 
8 en het projectbureau Noordwaarts besproken op 18 juli 2006 om half acht in de kanti-
ne van het Stadsdeelhuis. 

Fietspad opnieuw verdwenen en hersteld

Het fietspad door het Volewijkspark dat voor de tweede keer gesloopt was vóór het nieu-
we klaar was (foto links) , is donderdag klaar gekomen(rechts) . Beter dan ooit.

Verschillende partijen in de deelraad zullen bij de behandeling van de (financiële) voor-
jaarsnotitie aandacht besteden aan het onderhoud van de fietspaden. Uit ons rijke fo-
toarchief hebben we een krantje voor de commissie Leefomgeving van de deelraad sa-
mengesteld met klein en groot leed voor fietsers, voetgangers, rolstoelers e.d., van oplos-
bare problemen tot fouten bij de aanleg van wat er nu vernieuwd wordt. De achtergrond 
van de politieke belangstelling is overigens de hoogte van de schadeclaims.

Proefbanken

In het park zijn door de ontwerpers van het Noorderpark (West 8) proefbanken geplaatst 
(foto links). Laat hen via mevrouw Susanne Roos weten wat u er van vindt. Henny van 
Rijn (186) Annet Visser (182) en Sytske Zeelenberg (154) horen het ook graag.


