
Doorgang fietsers Wingerdweg
De Damesbende van Buiksloot riep vorige week 
maandag de hulp in van de Fietsersbond, om-
dat op de Wingerdweg de omgeleide hoofdfiets-
route was geblokkeerd. De Fietsersbond meld-
de de zaak bij de Werkgroep Werk in Uitvoering 
(WWU). Deze werkgroep waakt over de door-
gaande wegen, niet alleen voor autoʼs en OV, 
maar ook voor fietsers. Zie de richtlijnen op 
bladzij 2. 
Het hielp. De volgende dag al is er een tijdelijke 
fietsroute gelegd over het trottoir en gedeeltelijk 
over platen. Niet ideaal, maar het is te fietsen. 
De klacht van de damesbende was pas de 
tweede klacht die de fietsersbond ontving, maar 
de dames hadden tientallen verontwaardigde 
mensen ontmoet, toen ze stonden te fotografe-

ren op de Wingerdweg. Bijvoorbeeld: “Mevrouw, 
begrijpt u het? Dit is de derde blokkade op weg 
van mijn werk naar huis. En morgen heb ik er 
vier, als de pont niet vaart!” 
Er werd met spoed actie ondernomen. Zo snel 
reageert het stadsdeel niet altijd, maar het ad-
vies van de damesbende is toch: melden van 
klachten helpt. Doe mee!

Fietsklimaat in Noord
De fietsersbond houdt op internet een enquetê 
naar het fietsklimaat in Noord.
https://www.research.net/s/fietsklimaatnoord
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De platen zijn beter dan het hobbelige asfalt 
dat hier lag. 
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Uit de Richtlijnen van WWU  

De verbeterde omleiding aan de 
zuidkant. De kledingcontainer is 
verplaatst en fietsers mogen 
over het trottoir. Het is zo beter 
dan het maandag was, maar het  
is niet conform de richtlijnen, 
want dit zijn werkzaamheden 
op een fietsomleiding  (zevende 
rode blokje). 

Het was beter geweest als ge-
wacht was met de werkzaamhe-
den op de Wingerdweg tot de 
fietsbrug over het NHkanaal 
klaar is en het fietspad over de 
Buiksloterweg weer open is. 

De Werkgroep Werk in Uitvoering moet worden ingeschakeld, als werk op een doorgaande weg lan-
ger dan een week duurt. Zij hebben richtlijnen.



Het a.s. weekend wordt 
vanaf de Van Hasseltweg 
gewerkt aan het nieuwe 
fietspad naar de fietsbrug-
in-aanbouw. 
De aankondiging heeft het 
over een afsluiting “tussen 
Mosplein en Meeuwen-
laan”. Dat zou het verkeer 
op de hele Volewijk gron-
dig ontregelen. Maar is 
het zo? 
De damesbende heeft 
dIVV gevraagd of de Van 
Hasseltweg inderdaad 
aan beide kanten van de 
brug over alle rijbanen is 
afgesloten. Er is nog 
geen antwoord. 

Lamp
De lamp die vo-
rige week van de 
antieke lan-
taarnpaal is ge-
vallen is deze 
week al weer te-
ruggeplaatst. 
Het begin van 
het fietspad is 
weer verlicht!

Afsluiting Van Hasseltweg



Roze Tanker
De mensen van de Roze Tanker hebben een 
“Beste buren”-brief geschreven, waarin de vrij-
willigers zich voorstellen en vertellen wat er zoal 
gebeurt: allerlei muziek,kinderactiviteiten, yoga, 
theater, meditatie, sport, catering, debatten, 
vergaderingen, kleinschalige initiatieven uit de 
buurt, filmavonden, tekenclubjes, feestjes en 
partijen. 
Er kwamen klachten uit de buurt, schrijft het 
vrijwilligersteam, en door de negatieve aan-
dacht werden zij aan banden gelegd door wet-
ten en regels voor geluid, horeca, publieke vei-
ligheid en sluitingstijden. Veel activiteiten zijn 
opgeschort. De vrijwilligers van de Roze Tanker 
hebben het gevoel een “klaagmuur te zijn voor 
alle ongerief door de veranderingen in het 
park”. 
Het vrijwilligersteam wil nu weten hoe hun acti-
viteiten in de buurt gewaardeerd worden en 
heeft een enquête uitgeschreven met zes vra-
gen.  
Ze vragen ―kort samengevat―of er behoefte 
in de buurt is naar zoiets als de Roze Tanker. 
Ze vragen naar ideeën voor de Roze Tanker, en 
naar de ervaringen tot nu toe. Ze willen weten 
of de buren denken dat door de activiteiten in 
de Roze Tanker de overlast van hangjongeren 
zal afnemen. Voor de toekomst willen ze weten 
of er bezwaar is tegen verlichting bij de Roze 

Tanker. En of er bezwaar is tegen activiteiten 
die doorgaan tot 1 uur ʻs nachts. 
Ze vragen ook hoe de buren geïnformeerd wil-
len worden over de activiteiten. Per e-mail, per 
nieuwsbrief in de bus of via de website? 
De brief van de Roze Tanker is niet aan alle bu-
ren gestuurd. Wilt u de enquête invullen of rea-
geren, het e-mailadres van de Roze Tanker is: 
info@hetisnu.nl Wilt u zich informeren over ac-
tiviteiten in de 
Roze Tanker, dan 
kunt u kijken op 
hun website: 
www.hetisnu.nl

Olifantenpaden 
zijn een gevolg 
van tekortschie-
tende of onlogi-
sche infrastruc-
tuur. Er zijn er veel 
in de omgeving 
van Buiksloot. 
Weinig mensen 
zullen dit olifan-
tenpad weten te 
vinden. Hij gaat 
langs een van de 
ontkroonde wil-
gen naar de ach-
terkant van de 
Buiksloterdijk. 

Olifantenpaden 9

Een van de klachten over de Roze Tanker is, 
dat het auto’s naar het park trekt. 
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