
Adviezen vervolg
Bij de adviezen die de Damesbende van Buiks-
loot na een beroep op de Wet openbaarheid 
bestuur ontving zat een tweede advies van de 
Centrale Verkeerscommissie (CVC), waar in de 
vorige nieuwsbrief geen melding is gemaakt. De 
CVC heeft op 3 juni 2008 een nieuwe tekening 
gezien waarop “de principeaansluiting van het 
toekomstig Singelprofiel op de botonde Nieuwe 
Purmerweg en (…) wijzigingen in het ontwerp 
na (...) de opmerkingen in de CVC van 22 april 
2008”. Ter toelichting wordt op 3 juni 2008 ge-

zegd dat Elzenhagen-Zuid bouwkundig nog 
vorm gegeven moet worden en dat nog niet be-
kend is waar de definitieve aansluiting van de 
Singel komt. Hoe voorlopig ook, de Damesben-
de zal om de tekening vragen om te zien in 
welke richting gedacht wordt. 
Uit het verslag blijkt dat de CVC de tekening ter 
vergadering voor het eerst ziet. De CVC signa-
leert een aantal grote knelpunten. Linksafslaand 
verkeer zal op de botonde de doorstroming be-
lemmeren. Er moet nog gekeken worden naar 
de verwerking van zwaar verkeer en busroutes. 
De Singel is volgens het GVB te smal getekend. 
Er zijn vragen over de status van de wegen in 
verband met de voorrang; mogelijk krijgt de 
Nieuwe Purmerweg (NPW) een uitrit-construc-
tie. Een fietspad langs de Singel is niet zeker. 
Ondanks de lijst knelpunten van de commissie 
concludeert Noordwaarts dat de CVC de vorige 
versie goedkeurt. Wij begrijpen dit niet. 
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Het vorige nummer, 47, is abusievelijk ge-
dateerd 21 november, dat had 21 december 
2008 moeten zijn. Bovendien was een stukje 
over het laatste advies van de CVC wegge-
vallen. Met wat extra nieuws reden voor 
een nieuw nummer.
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Kende de deelraad het ontwerp van 3 juni 2008 
en de echte adviezen van de verkeerscommis-
sies toen ze vorige maand het geld voteerden? 
Leden van de deelraden vroegen er naar, we 
denken dus van niet.
Op de vorige pagina ziet u een tekening van 
augustus 2008. Deze kaart ligt op het ogenblik 
ter visie op het stadsdeelkantoor in verband met 
een vrijstelling van “het bestemmingsplan” (zie 
vorige nieuwsbrief). Hierop staat de aansluiting 
van de Singel niet en is de aansluiting van de 
NPW recht. Dat zal nog wel veranderen. We 
hebben het gevoel dat we op het verkeerde 
been worden gezet. 

Vuilnisbakken
De proef met kleine verrijdbare vuilnisbakken 
op de Buiksloterdijk en de Nieuwendammerdijk 
gaat niet door, omdat de bakken toch niet door 
de ARBO-test zijn gekomen. Ze zouden niet 
met twee handen vastgepakt kunnen worden en 
met een draaiende beweging opgetild moeten 
worden. Deze bakken worden overal gebruikt, 
zoals in België en Duitsland. We weten niet of 
de regels daar minder streng zijn. 
Er zal een andere oplossing gezocht worden. 

Bouwvergunning
In Nieuwsblad Noord is gepubliceerd dat op 18 
december 2008 een bouwvergunning en een 
monumentenvergunning zijn verleend voor 
Buiksloterdijk 240. De bestemming ervan is 
woonhuis met kantoor.

Gespuis
Het is stil op de dijk en er scharrelen onbe-
kenden door de tuinen. Ons is een insluiper 
gerapporteerd. Let dus een beetje op. Er is in 
een achtertuin een vreemde skateboard ge-
vonden. Van wie is die?

Oom Coen
De heer C. Veenstra, oud inwoner van Buik-
sloot, is op 11 december 2008 overleden. Vorig 
jaar heeft hij op het dijkfeest nog veel mensen 
verrast met verhalen over het oude Buiksloot. 
Zijn eerste baantje was met een transportfiets 
bij Station Buiksloot gist ophalen en rond-
brengen bij de bakkers in de buurt. Zijn ver-
zameling ansichtkaarten van het dorp keert 
terug naar Buiksloot.

Lof

Twee dames van de dijk 
vonden op 30 december 
2008 post in het park. Ze 
hebben de post terug in 
de tassen gedaan. De 
post was bestemd voor 
wijk 1034. Sommige 
brieven waren openge-
scheurd. Volgens TNT 
waren de tassen mèt de 
fiets van de bezorgster 
gestolen, al stond hij op 
slot. Het is vaker ge-
beurd. Via de Dames-
bende is de zaak in de 
publiciteit gekomen. 
TNT ontkent de schen-
ding van het postgeheim. 
De dames kregen lof van 
de politie en TNT. 


