
Festival-locaties 
Wat was aangekondigd als een informatieavond 
over de geplande festivallocaties, waaronder het 
Noorderpark, bleek de enige inspraakgelegen-
heid. Op 15 oktober 2016 brengt de  Bestuurs-
commissie aan B&W advies uit. Als u er iets over 
wilt zeggen moet het dus snel en  schriftelijk. 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Damesbende van Buiksloot damesbendebuiksloot@xs4all.nl

Klachten-
nummer 
De gemeente heeft een 
apart klachtennummer 
voor evenementen, maar 
dat is soms buiten ge-
bruik. 14020 is dan voor 
klachten wel bereikbaar. 
(Als u belt via internet, 
werkt 14020 niet, bel dan 
6241111.)

Jongerenpodium Noorderparkfestival, 19:00 uur. 
Geen publiek, maar de bassen bleven dreunen.  

Het publiek stond bij een ander podium; de hinder 
was gelijk. ‘We hebben vergunning tot acht uur’, zei 
de organisator. Op de dijk mat de Damesbende van 
Buiksloot 70-85 dB op de gevel. Het dreunen stopte 
om half negen.  
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Elzenhagensingel 
Op de informatiemarkt over Elzenhagen en het 
stationsgebied was dinsdag weinig nieuws na de 
klankbordvergadering een week eerder. Er moet 
nog veel ontworpen worden. 
Zeker lijkt dat de Elzenhagensingel binnenkort 
wordt aangelegd, allereerst met het storten van 
zand. Er komt geen water langs de weg, omdat 
het waterschap waterberging eist. Er komt een 
grote halfronde plas midden in Elzenhagen Zuid. 
Van eengezinshuizen lijkt te worden afgezien er 
komen “urban villa’s” voor in de plaats: vierkante 
blokken met vier appartementen per verdieping 
en vijf- of zes woonlagen. En langs de IJdoorn-
laan komen woontorens.

Over de verkeersstromen kon de damesbende 
geen duidelijkheid krijgen. Brommers zouden 
over de IJdoornlaan moeten. Een lage fietsbrug 
die het Jan Thoméepad met het Hisgenpad zou 
verbinden is nog slechts in onderzoek. Of de 
Meerum Terwogtweg blijft is onduidelijk. 
Zorgen maakt de damesbende zich eens te meer 
over fietsers bij de botonde (zie detailkaartje). De 

verlegde 
aansluiting

Elzenhagen-
singel

Clusius college

Nieuwe Purmerweg

De overkapping van metrostation Noord is ex-
tra verstevigd. Rechts een deel van de bushalte. 
Onduidelijk is of het plein kan blijven als 
aantrekkelijk entree van Noord. Er is een plan 
met groene blokken, maar misschien “moet” het 
parkeerterrein blijven. 

Botonde uit het laatste ontwerp. De NPW sluit niet 
aan op de botonde, maar buigt naar het noorden 
af, naar de Elzenhagensingel. Het fietspad ook. 
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damesbende vindt dat het fietspad naar de zuid-
kant of aan beide kanten van de NPW moet, en 
aan moet sluiten op een fietspad over de 
bouwweg (zwarte stippellijn = voorstel dames-
bende).
Er komt een nieuw verkeersonderzoek. Uit het 
vorige onderzoek (2006) dat uitging van 1200 ex-

tra inwoners, bleek al dat het verkeer op de 
Nieuwe Purmerweg zou vastlopen. Er komen nu 
2000 extra huizen, dus meer inwoners. 
De damesbende heeft de ontwerper van Elzen-
haven Zuid gevraagd om kwart over acht te 
komen kijken, als de scholen beginnen.  

Buitenbad dicht en prachtig zwemweer 
Er wordt overal in het NHkanaal gezwommen. De damesbende heeft mw Saskia Groenewoud 
gevraagd het bad te openen, maar nog geen reactie. (Oost heeft het Flevoparkbad langer geopend.) 

Bekendmaking kapvergunning voor 99 bomen in het Florapark  
Het klonk verontrustend. Het blijkt te gaan om de bomen rondom de speeltuin. Bij navraag hoorde de 
damesbende dat wel een kapvergunning voor allemaal is gevraagd, maar dat 24 mooie grote bomen 
blijven staan.Of de grote es waaruit een stuk van de kruin is gewaaid kan blijven staan, is de vraag. De 
andere 75 zijn uitgeschoten haagbeuken of zieke en dode bomen. De damesbende mag mee als definitief 
wordt beslist wat gekapt wordt. 



Toekomst Noorderpark 
De projectmanager van het Noorderpark nodigt 
omwonenden uit voor een voorlichtingsbij-
eenkomst over wat er gaat gebeuren in het park. 
In Grand Café Noorderpark (aan de achterkant 
van het zwembad), 20:00 - 21:30 uur, inloop 
19:30 uur. 

Zand  
Konijn bij zijn hol in de zandhopen naast de 
Noorderparkkamer. Het zand is voor een  
nieuwe hoge brug over het NHkanaal. 

Olifantenpaden 35 
Verharding is het begin van de erkenning van 
een olifantenpad.


