
Bouwlocatie geschrapt 
In 2013 werd het begin van de Buiksloter-
dijk bij Bestemmingsplan Noorderpark 
getrokken. De manager van het Noorder-
park, Evert Verhagen, wilde op de verkoop 
van de grond 5 ton winst maken, wegens 
het tekort op de begroting van het park. Uit 
een bijlage bij het bestemmingsplan blijkt 
dat een geluidsscherm van 3,5m nodig 
was. Om geen winst te verliezen, moesten 
de huizen maar dove gevels krijgen.
In 2015 werd de locatie al op de lijst met 
zelfbouwkavels gezet, maar er moest nog 
een uitwerkingsplan komen. De Dames-
bende van Buiksloot waarschuwde dat  
naast geluidshinder, ook andere bezwaren 
aan woningbouw in de weg stonden: de 
duiker van der Ringvaart van de Buik-
slotermeer, water-, gas- en andere leidin-

gen, en de ophoging met piepschuim(zie 
Nieuwsbrief 152). 
Kooplustigen, architecten en aannemers 
hebben de locatie bekeken, maar een 
uitwerkingsplan kwam er niet en geen 
verkoop. 
Nu de stadsdelen zijn opgeheven en de 
centrale stad de uitgifte overneemt, is se-
rieus naar de locatie gekeken. Door de 
eisen van het waterschap kan er niet meer 
dan één huis gebouwd worden. Dat ene 
huis zou vier dove gevels moeten hebben 
omdat het geluid van alle kanten komt. 
Bovendien blijkt de grond vervuild, niet 
erg, maar het zou voor woningbouw gesa-
neerd moeten worden. Conclusie: dit is 
geen geschikte locatie voor een huis. 

Als de behandeld ambtenaar terug is van 
vakantie komt er een bewonersbrief.  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In september is de jaarvergadering van Bewonersvereniging Buiksloot. 
Wie komt er dan met ideeën voor dit stukje grond?
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Trekpontje 
Woningbouwcoöperatie Eigen Haard heeft 
een vergunning aangevraagd om over het 
Motorkanaal een trekpontje aan te leggen. Het 
stalen pontje wordt 5x2,5m en krijgt elektrische 
aandrijving via een kabel 3m onder water. Het 
pontje krijgt zelfbediening met een dodemans-
knop zoals in de lift bij Blokker en krijgt camera-
toezicht. Vandalisme proef, denkt Eigen Haard. 

Van kantoor naar woningen 
De kantoorruimten in de voormalige Van Eeghen-
school in de Kalkoenstraat worden omgebouwd 
tot appartementen met een daktuin. Tenminste, 
daar is een bouwvergunning voor gevraagd.  

Het pontje komt over het Motorkanaal van de  
Motorkade naar het Gedempte Hamerkanaal, 

ongeveer op de plek waar het gele bootje vaart. 



Stadsnomaden 
Vorig jaar heeft het stadsdeel met de provincie 
afgesproken dat het stadsdeel langs het 
NHkanaal gaat handhaven zodra de provincie de 
regels en de borden op orde heeft. Deze winter 
heeft de provincie de borden verbeterd. 
Afmeren mag alleen op twee plekken langs de 
Buiksloterweg voor maximaal 72 uur. Toch liggen 
er permanent bewoonde bootjes, die soms aan 
toeristen worden verhuurd als slaapplaats. Het 
handhaven heeft wel effect, maar niet afdoende. 
De bootjes gaan een eindje verderop liggen, nu 
ook langs het eiland voor de Buiksloterdijk. 
Mensen die klaagden werden doorgestuurd: van 
het stadsdeel, naar de provincie, Waternet en 
weer terug. Ze kregen bovendien het advies an-
deren te vragen om ook te klagen, want dan 
wordt er eerder iets aangedaan. Hoewel, een 
handhaver mailt vandaag: “Niets aangetroffen.”

Noorderpark 
De stad start 18 experimenten om toeristen te 
spreiden en geeft €50.000 aan de Noorder-
parkkamer, de Gele Pomp en de Roze Tanker om 
het Noorderpark om te vormen tot stadspark. 
• Voorlichting over de plannen voor het Noorder-

park op maandag 19 september 2016.

Boys festival 
De damesbende heeft de Gele Pomp gevraagd 
om het Boys Festival van 31 juli 2016 te evalu-
eren, maar de Gele Pomp verwijst naar de Noor-
derpark Trust (die een doorlopende vergunning 
voor evenementen in het park heeft) en wil pas 
een evaluatie aan het eind van het seizoen.
• Voorlichting over evenementenlocaties in Noord 

op dinsdag 6 september 2016 (inschrijven op 
website Amsterdam) 

Drie bootjes, een tent en een piratenvlag bij het eiland voor 
de Buiksloterdijk. Honden mogen hier los lopen. Hun 
eigenaren worden gewaarschuwd voor mensenpoep. 



Roze Tanker 
De Roze Tanker heeft een horeca-vergunning 
gekregen in categorie Horeca I ( fastfoodservice). 
Openingstijden: zondag - donderdag van 7 ’s 
morgens tot 1 uur ’s nachts; vrijdag en zaterdag 
tot 3 uur ’s nachts. De vergunning is alleen voor 
de 50 m2 binnen. Er is geen terrasvergunning, dat 
wil zeggen: bezoekers mogen buiten geen con-
sumpties nuttigen. 

Auto-inbraak 
Op de dijk is weer een autoruit ingeslagen om wat 
in de auto lag: een zonnebril. 

Fans 

Elzenhagen Zuid 
Elzenhagen Zuid is een van de locaties waar de 
stad versneld veel woningen wil bouwen. Er 
moeten 2000 woningen, twee scholen en een 
moskee komen; de atletiekbaan, de sporthal en 
de Volksbond moeten blijven; bovendien moet er 
extra regenwater-opvang komen. Tot nu toe zijn 
de ontwerpen voor het gebied telkens afgekeurd. 
• Klankbordgroep CAN op woensdag 31 augus-

tus 2016. 
• Een algemene voorlichtingsbijeenkomst over 

Elzenhagen Zuid op maandag 5 september 
2016.

In de Roze Tanker is deze week ingebroken. De achterdeur 
is met een koevoet opengebroken en van de luiken is het 

slot kapot geslagen. De brandblusser is leeg gespoten, de 
koffie uitgestrooid. Op de foto reparatie van de luiken. 

Zeer gewaardeerde blijken van waardering voor de damesbende.


