
Vergadering
Maandag (25 augustus 2008 om 20.00 uur) 
houdt de Commissie Oostwestverbindingen 
op nr 140 een bijeenkomst om plannen te 
maken voor de komende tijd. Ter tafel in elk 
geval (1) de Nieuwe Purmerweg, (2) het via-
duct van de Buiksloterdijk naar de (oude) 
Leeuwarderweg en de andere viaducten, (3) 
bestemmingsplan Oud Noord en (4) het 
Noorderpark en de bruggen over het kanaal. 
Hierbij bent u uitgenodigd. Welkom.

Bestemmingsplan ON
Vandaag is de beantwoording van de zienswij-
zen op Bestemmingsplan Oud Noord in de brie-
venbus gevallen. Dit bestemmingsplan is sinds 
2004 in voorbereiding. Het zou vorm geven aan 
de omgeving van de NZlijn, maar het is niet 
meer dan een conserverend plan, waarop alle 
plekken waar iets verandert wit zijn gelaten. 
Wij zullen hier in het volgende nummer op in-
gaan. We moeten eerst de plankaart en de ge-
wijzigde toelichting gaan zien, want die zaten 
niet in de envelop. Uit de beantwoording maken 
we op dat de plangrenzen verschoven zijn. 
Bestemmingsplan Oud Noord wordt op 10 sep-
tember 2008 behandeld in de Commissie Ruim-
telijke Ordening.

Riool
Voorlopig worden de erfdienstbaarleden voor de 
rioolstrook niet gevestigd, want de behandelend 
ambtenaar is met zwangerschapsverlof.

De stoep
We zijn trots op de geveltuinen en de aanlokke-
lijke banken, maar we geven u toch het verzoek 
van voetgangers door om een meter (drie te-
gels en de stoeprand) vrij te houden. In de volle 
klei van de dijk groeit alles als kool. Let dus ook 
op afhangende takken op ooghoogte, vooral bij 
rozenstruiken. 

Dogtroep
In de Echo stonden aanbiedingen voor goedko-
pe toegangskaarten (halve prijs) voor de uitvoe-
ringen van de Dogtroep op  11, 12, 14 en 15 
september  om 21.00 uur. 10 euro p.p. het diner 
vooraf ook 10 i.p.v. 20  euro.  Deze aanbieding 
is speciaal bedoeld voor bewoners van Noord. 
Heeft u ʻt niet gezien of kreeg u geen Echo, U 
kunt bij Bonny Alberts (234) ook een reductie-
bon halen. Eind september en begin oktober 
zijn de laatste (dure) uitvoeringen. De Dogtroep 
houdt ermee op.

Vuilnis
Op de dijk wordt enthousiast gereageerd op het 
voorstel voor kleine rollende containers. Er is 
een voorstel met een verzoek om een budget 
aan het stadsdeelbestuur voorgelegd.
Park
Over het Noorderpark is geen nieuws. De ver-
gadering van de klankbordgroep van 18 februari 
2008 is de laatste geweest. De agendacommis-
sie  is verschoven naar 9 september 2008. Het 
zal dus helaas nog even duren voor de klank-
bordgroep weer bijeen komt.

Verlangen
We wachten vol verlangen op de komst van de 
projectmanager voor Het Blauwe Hart. Dit is de 
toegezegde coördinator voor het gebied tussen 
de grote plannen, tussen de NZlijn, het CAN en 
het Noorderpark. 
We kijken ook uit naar de terugkeer van vakan-
tie van de heer Mouton. Hij moet een oplossing 
vinden voor de paaltjes die sluipverkeer moeten 
voorkomen op de draaibrug en werkverkeer 
naar het park van de dijk moeten houden. 

Als handhaven van dit sluipverkeer niet lukt, 
zullen we voor de geplande viaducten en brug-
gen in het park op andere oplossingen moeten 
aandringen.
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Noordwaarts, het projectbureau dat het Cen-
trum van Amsterdam Noord (CAN) ontwikkelt, 
geeft donderdag (28 augustus 2008) voorlich-
ting over plannen voor een botonde (een gerek-
te rotonde) onder het viaduct waar de Nieuwe 
Purmerweg de Nieuwe Leeuwarderweg kruist. 
Let op: de bijeenkomst is in het Clusiuscolle-
ge van half zes tot acht uur. 

Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvan-
gen met een kaartje van de botonde. Dit kaartje 
geeft o.i. een tijdelijke situatie aan. Wij hebben 
op bovenstaand kaartje met wit, rood, blauw en 
geel aangegeven wat er nog meer zal verande-
ren. Het bestaande fietspad onder langs de 
Nieuwe Leeuwarderweg (wit) verdwijnt. Op die 
plek komt een water (blauw) met daarlangs een 
weg (rood) die de Waddenweg moet vervan-
gen, want de Waddenweg wordt bij het winkel-
centrum afgesloten om het winkelcentrum uit te 
breiden tot het metrostation. De toekomstige 
weg heet Singel. Hierover gaan ook bussen rij-
den. Langs de Singel, we weten niet waar pre-
cies, komt een ander fietspad (geel). 

Het bestaande fietspad onder het viaduct moet 
wijken voor een kanaaltje (bij 2) ter verbetering 
van de waterhuishouding in de Buikslotermeer-
polder. Het waterschap wil dat de waterberging 
die op Elzenhage komt (plaats nog onbekend), 
verbonden wordt met het water langs de Loe-
nermark. Het fietspad wordt hiervoor naar de 
zuidkant van het viaduct verlegd. In een voor-
overleg hebben wij gevraagd het fietspad langs 
de Nieuwe Purmerweg recht te trekken en ge-
heel aan de zuidkant van de Nieuwe Purmer-
weg te leggen (violet). Dit heeft ook de voor-

keur van de Verkeerscommissie, maar het staat 
niet op het kaartje. Wij zien fietsers niet twee-
maal de Nieuwe Purmerweg oversteken om 
een overbodige omweg te maken, al helemaal 
niet de mensen die van de Nintemanbuurt ko-
men. Die zouden wel eens het voetpad kunnen 
nemen. Bewoners van de Nieuwe Purmerweg 
zijn tegen omdat zij geen brommers langs hun 
huizen willen hebben. Ze vergissen zich: het 
fietspad is en blijft verboden voor brommers. 
Brommers moeten op de rijweg. 

Wij missen op het kaartje de bypass (roze) die 
vanaf de oprit achter de Buikslotermeerdijk en 
de Buiksloterdijk om zou komen, eerst als 
bouwweg en dan als verbinding naar de 
Buiksloterdijk, die dan eenrichtingverkeer kan 
krijgen. Wij missen op het kaartje ook het 
“Kaagman-pad” (violet). Een pad op deze plek 
naar de Rode Kruisstraat heeft de heer Kaag-
man al lang geleden voorgesteld. Wij stellen 
voor dit pad aan te leggen in de plaats van een 
fietspad in de krappe strook tussen het Clusius 
en de Nieuwe Purmerweg. Dat voorkomt klim-
men en dalen voor fietsers en een gevaarlijke 
kruising van fietspaden; het spaart bomen. De 
ene u-bocht om het Clusius wordt door een an-
dere, veiligere vervangen. Wie hem naar de 
Loenermark niet wil maken, kan via het tunnel-
tje bij het Hisgenpad. 

De plannen voor de botonde zijn nog niet af. 
Wij zien voorlichting niet als inspraak. Er is 
geen voorzitter, er worden geen conclusies ge-
trokken en we horen niet van elkaar wat we 
ervan vinden. We rekenen er dus op dat de 
toegezegde derde inspraakavond er nog komt.
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