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Reparaties 
Het ontbrekende paaltje bij de ingang van het fiets-
pad is terug. Misschien lastig voor fietsers, maar on-
vermijdelijk, omdat steeds meer en ook zware wa-
gens het park in rijden. 

Bruggetje 
Het bruggetje naar het eiland voor de Buiksloterdijk 
is opgeknapt. De vloerdelen die onder het bitumen 
wegrotten zijn vervangen. Hek gerepareerd. Wie 
weet een goede naam voor het bruggetje?
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Slagboom 
Het slot van de slagboom bij de bouwweg is ook 
gerepareerd. Wie in het park moet zijn heeft een 
RVV-vergunning èn een sleutel nodig. Zo’n ver-
gunning is alleen voor het rijden op de paden en 
voor laden en lossen. Niet voor parkeren in het 
park en ook niet voor rijden of staan op de 
grasvelden. 
Met de Roze Tanker is een route af gesproken.
Op de waarschuwing dat auto’s over het fietspad 
naar de Roze Tanker reden (en keerden want er 
staat weer een paaltje), en dat ze over de 
bouwweg tegen de rijrichting in reden, was het 
antwoord van de Roze Tanker: “(...)Ik instrueer 
de mensen echt maar sommigen luisteren niet en 
dat blijft lastig.”  

Bouwweg

P.Wittepad

De Roze Tanker staat in een park en is in principe 
niet per auto bereikbaar. Voor leveranciers is een 
route afgesproken: over de bouwweg heen en via 
het “Peter Wittepad” terug (doorgetrokken zwarte 
lijn), niet over het fietspad of langs het kanaal 
(stippellijnen).

Vier geparkeerde auto’s bij de Roze Tanker.



Zwaar verkeer 
Er zijn meer redenen om het fietspad voor de 
Buiksloterdijk voor auto’s af te sluiten. Onder het 
fietspad loopt de oude duiker van de ringsloot. Bij 
de verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg zou 
de duiker moeten zijn vervangen, maar het 
stadsdeel had er geen geld voor. De ophoging 
van het fietspad is met piepschuim gebeurd. Om 
de oude duiker niet te belasten mag er geen 
zwaar verkeer over heen. Toch reed het er wel. 
Nu het paaltje terug is kan dat niet meer. 
Op de Buiksloterdijk is zwaar verkeer verboden 
omdat er huizen zijn die niet op heipalen staan en 
bij trillingen van de dijk af glijden. Net als de be-
strating, die van het talud afglijdt. Een deel van de 
rijweg moest hierom in juni opgehoogd worden. 
Iedere week rijdt er een vuilniswagen. Er zou een 
speciale kleine wagen aangeschaft worden, maar 
die is er nog niet.  . 

Tankwagen die om de paar weken de septic tank 
van de Roze Tanker leegt, reed er heen over de 
Buiksloterdijk en het fietspad. Ook hij moet over de 
bouwweg. 

De bestrating die van de dijk begon af te glijden is 
in juni opgehoogd.   

Vanmorgen viel de spits-
pont uit door een storing. 
Om kwart over zeven 
stond al een massa 
mensen op de pont te 
wachten. Later is een 
klein pontje bijgezet.  

Vanaf 1 november 2016 
gaat de derde pont er uit 
voor onderhoud, 
gedurende drie maanden. 
Een van de twee ponten 
is dan wel een nieuwe die 
vijf meter langer is. 
Pontvaarders, reken toch 
maar op wat  oponthoud.



Groene scheg 
ANGSAW (Vereniging Amsterdam Noord Groene 
Stad Aan het Water) houdt donderdagavond 3 
november van 20.00 tot 22.00 uur in het Tolhuis, 
een symposium over de groene scheg langs het 
Noordhollandsch Kanaal. 
De groene scheg is de groene verbinding van 
Amsterdam met Waterland. Sprekers: Rob van 
Leeuwen, Tjeerd Dijkstra, Maurits de Hoog, en 
Jan Brouwer. De toegang is gratis. U kunt ook 
gewoon lid worden van ANGSAW.

Festival-locatie Noorderpark 
Woensdag 26 oktober 2016 debatteert de Al-
gemene Bestuurscommissie over de festival-lo-
caties in Noord. Als u wilt inspreken moet u zich 
24 uur van te voren opgeven. Henny van Rijn zal 
inspreken over het geluid. Guda Oly over de 
kwetsbaarheid van het park. U kunt uw belang-
stelling ook tonen door op de publieke tribune te 
gaan zitten. 
De vergadering begint om half acht in het Stads-
deelhuis.  

Het manifestatieveld ligt volgens het bijgewerkte ontwerp van 
West 8 (Adriaan Geuze) achter het bosje ten zuiden van het 
voetbalveld. Het voetbalveld blijft als “speelweide”. 


