
IJtunnel 6 weken dicht 
De IJtunnel is dicht tot 29 augustus 2016, ook 
voor het openbaar vervoer. Streekbussen gaan 
via de Zeeburgertunnel of de Coentunnel. Bus 
392 neemt een stukje van de route van 391 en 
394 over, maar gaat niet naar de pont. 
De bussen 34 en 35 gaan naar de Tolhuispont. 
De bussen 32 en 33 gaan naar de IJpleinpont, 
waar overdag twee ponten varen. Zie de dienst-
regeling op de volgende bladzij.  

IJplein geasfalteerd 
De bussen naar de IJpleinpont gaan om het laat-
ste flatgebouw heen. Over het IJplein is een dikke 
laag asfalt gelegd. Er zijn hiervoor veel fietsniet-
jes verwijderd. Er staan wat extra rekken, maar er 
zijn tekort plaatsen voor fietsen. 
De Damesbende van Buiksloot vindt dat het IJ-
plein wat meer stijl moet krijgen, al is het maar 
voor zes weken. Met de hekken en paaltjes ziet 
het er onverzorgd uit. Wie heeft een idee?
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Voor de bushalte is een strook van het fietspad 
afgezet. Voor fietsers is het krap op het fietspad.  

Veel fietsparkeerplekken zijn weg.  

Vertrektijden IJpleinpont deze zomer

na 5 uur  6 tot 19 uur 20-24 uur na 1 uur

maandag t/m vrijdag 35 5 5 vaart niet 

50 12 20

20 35

27 50

35

42

50

57

zaterdag na 6 uur 7 tot 9 uur 10 tot 17 18 tot 24 uur na 1 uur

20 5 5 5 vaart niet

35 20 12 20

50 35 20 35

50 27 50

36

42

50

57

zondag 7 tot 24 uur na 1 uur 

5 vaart niet

20

35

50



Nachtwerk 
Maandag in het holst van de nacht werd de buurt 
opgeschrikt door zwaar ronkende motoren en 
schelle zoeklichten. 
Het was geen laag overvliegend vrachtvliegtuig of 
een trauma-helikopter. Het waren twee grote 
landbouwtractoren. 

Achteraf blijkt de aannemer die voor Wijkbeheer 
Oost strobalen perste ’s nachts in landelijk Noord 
aan het werk te zijn geweest. Over-enthousiaste 
werknemers zijn toen ook in het bewoonde ge-
bied aan de gang gegaan. Wijkbeheer biedt ex-
cuses aan en belooft dat het niet meer ’s nachts 
zal gebeuren maar tussen zeven uur ’s morgens 
en zeven uur ’s avonds.   

Kwart voor drie maandag nacht. 



Lege enveloppen 
In de lege enveloppen van de gemeente die op 
de Buiksloterdijk zijn bezorgd had een brief 
moeten zitten over uitstel van de NZlijn tot 22 juli 
2018. 

Groene touwen 
In Volewijkspark Oost is een nieuw klimtoestel 
geplaatst. Gelukkig net naast de plek die vaak 
onder water staat Even links staat wel weer een 
boom met een stip (verdronken, dus kappen). 

Artikel 141 APV verwijderd 
De borden “verboden te meren, artikel 141 APV” 
zijn verwijderd. De borden waren verwarrend, 
omdat ze suggereerden dat verderop wel mag 
worden afgemeerd. Vorig jaar heeft de dames-
bende uitgezocht dat artikel 141 over iets anders 
ging en bovendien sinds 1973 niet meer bestaat. 
Op de herhaalde verzoeken het bord te verwij-
deren was de reactie van de gemeente eerst: “het 
zal wel ergens voor zijn” en toen “er kan geen 
vrachtwagen bij”, maar nu zijn ze toch weg.

Hier stond een van de borden over artikel 141. Het 
luidde (tot 1973): “Het is de schippers verboden 
zand, ballast, graan, steenkolen, turfstrooisel en 
soortgelijke lading te lossen of te laden zonder dat 
een zeil of kleed van de wal op het scheepsboord is 
aangebracht (...)”.  
Inmiddels zijn de palen ook verwijderd. 


