
Handhaving 
Van veel kanten is aangedrongen op optreden 
tegen stadsnomaden die wonen langs de oevers 
van het NHkanaal of bootjes verhuren aan toeris-
ten. Dit gebeurt maar niet streng, waardoor boot-
jes zich verspreiden, zoals naar het eiland voor 

de Buiksloterdijk, bij de draaibrug, bij de au-
tosloop en achter de Papaverweg. Mensen die 
hun hond uitlieten op het eiland, hebben aangifte 
van bedreiging gedaan. 

Op de foto’s wordt een tent verwijderd (boven) 
en een piratenvlag gestreken (onder).   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Eiland 
Mensen die bellen over overlast van de stadsno-
maden krijgen tegenstrijdige berichten over welke 
instantie wat doet. Er is vorig jaar een afspraak 
gemaakt dat de dienst Handhaving van het 
stadsdeel optreedt binnen de ring. Handhaving 
heeft geen boten, maar kan Kanaalbeheer van de 

provincie inroepen om de doorvaart zeker te 
stellen, zoals vorige week ook is gebeurd. De 
politie treedt op bij misdrijven en gevaar voor de 
openbare orde. 
Bij 14020 is één klacht, geen klacht, dus geef uw 
klachten vooral door. De frustratie dat een 
gewone burger niet mag ingrijpen groeit.   

Langs het hele NHkanaal is meren verboden, 
behalve waar met borden staat dat het mag. 
Aan het eiland mag het dus niet. De zeilboot 

ligt er al weken. Hij wekt bij passanten de 
foute indruk dat je hier mag liggen, zoals bij 

deze motorboot. 

Foto genomen in de stromende regen. Rechts is de afgemeerde 
zeilboot te zien. Hij ligt hier gevaarlijk in de weg van grote boten, 

zoals deze rijnaak, die de draaikom voor de brug indraait. 



Klankbordgroep CAN 
Woensdag op de bijeenkomst van de Klankbord-
groep CAN waren veel vragen. De antwoorden 
komen morgen, 5 september tussen 15.00 en 
19.30 uur op een informatiemarkt in het stads-
deelhuis, beloofde manager Martine van Bergen. 
In het stationsgebied en Elzenhagen Zuid moeten 
met spoed 3000 woningen gebouwd worden: dus 
smalle straten, woontorens van 45 en 60m hoog, 
niet geschikt voor mensen met kinderen. Wel veel 
sociale - en studentenwoningen, want daar zijn 
geen parkeerplaatsen bij nodig. Voor mensen die 
toch een auto hebben komt extra parkeerruimte 
op een dek op de PR-terreinen tussen de op- en 
afritten naar de IJdoornlaan. 

In het station komen roltrappen omhoog, maar 
niet naar beneden. Buspassagiers moeten een 
busbaan van 10m oversteken (122 bussen/ uur). 
Op de begane grond komt stalling voor 1300 fiet-
sen en plek voor Canta’s en scooters. Voor Tour-
ingcars is nog geen plaats. 
Er komt geen nieuwe Nota van Uitgangspunten, 
maar eind van het jaar direct een Stedenbouw-
kundig plan. Hoe omwonenden erbij worden be-
trokken is onduidelijk. Ondertussen wordt voor de 
Singel (de weg van station naar botonde) alvast 
zand gestort waar hij loopt volgens het huidige 
bestemmingsplan. Hij wordt niet verlegd, want 
anders zou de aanleg door procedures worden 
opgehouden tot na de opening van de NZlijn.  

De voorzitter van Be-
wonersvereniging 
Buiksloot loopt langs 
Elzenhagen Zuid. Hij 
nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op 
12 september 2016 
in de Buiksloterkerk. 
Op de vergadering zal 
veel tijd worden in-
geruimd voor de 
plannen voor Elzen-
hagen Zuid. 

De Singel wordt aangesloten op de 
botonde op de plek waar de twee 

mensen lopen. 



Vrachtwagenverbod 
Vanaf de botonde zijn NPW, Buik-
slotermeerdijk en Buiksloterdijk 
30km-gebied en verboden voor 
vrachtwagens van meer dan 
7500kg. 

Evenementenlocaties 
Dinsdag 6 september 2016 is om 
half acht in het stadsdeelhuis een 
voorlichtingsbijeenkomst over 
evenementenlocaties in Noord, 
waaronder twee in het Noorder-
park: Florapark en Volewijkspark bij 
het kinderbadje. 

Truck met oplegger en vuilniswagen  
kop aan kop blokkeren de dijk. 

Tankwagen die kwam aandenderen 
over de Buiksloterdijk om de septic-
tank van de Roze Tanker te legen 
loopt vast in een theatervoorstelling.


