
Doodlopend fietspad
Er ligt al een 
paar jaar een 
mooi, maar 
doodlopend 
fietspad aan 
het eind van 
de Kievitstraat. 
Het zag er al-
tijd naar uit dat 
het fietspad 
verbonden zou 
worden met 
het fietspad 
langs de Van 
Hasselt-
weg (Van 
Meeuwenlaan 
naar Mosplein 
over de nieu-
we fietsbrug).

Maar het ziet 
er nu naar uit 
dat het dood 
blijft lopen. De 
stoep wordt 
doorgetrokken 
en fietsers 
moeten af-
stappen: stoep 
op - stoep af. 
De Dames-
bende van 
Buiksloot heeft 
het stadsdeel-
bestuur ge-
vraagd een 
verbinding te 
maken vóór de 
fietsbrug in 
gebruik wordt 
gesteld 
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Fietspad aan het eind van de Kievit-
straat naast de Albatros.

Door stoep en stoeprand wordt het 
fietspad van de Kievitstraat afgeslo-
ten van het nieuw fietspad naar de 
nieuwe fietsbrug 
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NZlijn
Het werk aan de NZlijn vordert snel. Bielzen en rails worden gelegd. 
Hieronder het eerste voertuig op de rails. Er zijn bewoners die in huis trillingen signaleerden.
Houd ons op de hoogte.



Stenen gooien
De beveiligingscamera van de Roze Tanker is 
kapot gegooid. Hij blijkt niet in gebruik. Meldin-
gen van onraad bij de Roze Tanker worden niet 
in ontvangst genomen. De politie verwijst naar 
het beveiligingsbedrijf, maar dat doet niets, 
want ze worden niet betaald.  
Er wordt meer met kracht gegooid. Bij huizen in 
de buurt zijn snelle inbraken gepleegd door in-
brekers die ramen in gooiden met voorwerpen 
als een stoeptegel en een fiets. De damesben-

de waarschuwt voor stenen die voor het grijpen 
liggen in de buurt van de verlaagde weg. Ze 
vinden tot nu toe geen gehoor. 

Afvalbakken
De nieuwe afvalbakken in het park komen uit 
Finland en kosten €900 per stuk. Twee zijn al 
eerder vernield. Van de week is er een opge-
blazen. De damesbende heeft gevraagd om 
standaard bakken en meer bakken. 

De stenen waar de camera mee is stuk gegooid.

De lantaarn bij het Buiksloter zeedijkviaduct is 
kapot gegooid met een steen uit de kuil. Bij de 
rode pijl de steen, bij de gele pijlen stukken 
glas.



Olifantenpaden 11
“Kijk, Papa,” riep het meisje in 
het groene T-shirt, “hier is het 
pad naar het park!” Hij keek 
wat sceptisch maar nam toch 
het pad naar beneden, want 
hoe kom je anders vanaf het 
zuidelijke viaduct op het voet-
balveld in Volewijkspark-
west? Het meisje huppelde 
achter hem aan naar bene-
den.

Blokken
De blokken tussen de Texelweg 
en het ambtenarenfietspad zijn 
verwijderd om twee redenen.
1. De blokkade werkte niet te-
gen auto’s die het fietspad op 
rijden, want er is een door-
gang voor werkverkeer. 
2. Nu de blokken zijn wegge-
haald kan er machinaal ge-
maaid worden. 

Dit is een van de vier olifantenpaden die 
tegenwoordig gebruikt worden om Vo-
lewijks-park-west in te komen.


