
Nog meer drainage 
Uit het gemeentelijke budget voor achterstallig 
onderhoud is in Volewijkspark Oost voor de derde 
keer drainage gelegd. Er wordt nog gezocht naar 
een oplossing voor het waterprobleem bij het 
“klimbos”. Het regenwater dat in het kinderbadje 

valt zal worden afgevoerd naar het riool. Dit lijkt in 
strijd met gemeentebeleid om regenwater niet via 
het riool te lozen. Overigens heeft het riool een 
overstort op de sloot in het park. Waternet heeft 
op een vraag van de damesbende om info nog 
niet gereageerd.  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Volewijkspark Oost met het spoor van nieuwe 
drainagebuizen. De helft van de bomen langs dit 

pad is dood en gekapt. Het is de vraag of de 
bomen die er nog staan in leven blijven.

Volewijkspark Oost.Het zelfde pad bij de opening 
van het Noorderpark vijf jaar geleden. 
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Herfst 
De herfst heeft vele kanten. De kleuren zijn 
prachtig. De damesbende heeft bij de gemeente 
gemeld dat op een paar plekken fietspaden 
gevaarlijk glad waren en putten door bladeren 
verstopt waren. Daarop is direct gereageerd. 
Klachten doorgeven aan de gemeente heeft dus 
zin (www.amsterdam.nl of 14020 of 6241111). 
Wacht niet op een ander, want soms komt een 
klacht niet door en bovendien wordt een klacht 
serieuzer genomen als hij van verschillende 
mensen komt. 

Verlichting 
Op 31 october 2016 heeft de damesbende 
gemeld dat 25 lantaarns langs de fietspaden in 
Volewijkspark West niet brandden. Na een herin-
nering op 11 november 2016 meldde de be-
heerder van de openbare verlichting dat de meld-
ing is “vast gelopen in het systeem”.   
De beheerder beloofde zijn best te doen. De lan-
taarns branden nog steeds niet en fietsers 
kruisen elkaar in het donker op een helling of 
gaan verblind door de auto’s “op de gok” het duis-
tere park in.  

Brommer uitgegleden op de bladeren. Na melding direct geveegd. 

http://www.amsterdam.nl


Oliebollen 
Heel gezellig, de oliebollenkraam bij de pont, 
maar hij staat zo, dat hij het voetpad blokkeert. 
Als de luifel omhoog is staan de klanten op het 
fietspad. Met name voor de oostelijke pont-fuik 
staat de oliebollenkraam in de weg. 
De damesbende heeft hiervoor de afgelopen 
jaren hier telkens aandacht gevraagd.  
Het antwoord was steevast: hij is nu vergund, 
maar volgend jaar zal een betere plek gezocht 
worden. De oliebollenkraam staat er echter weer 
en de bezwaren zijn groter, doordat het op het 
kleine pont-pleintje steeds drukker wordt. Het 
antwoord op de herhaalde klacht van de dames-
bende is: “de kraam voldoet aan alle gestelde 

vergunningseisen.En mag hier dus staan.” De 
damesbende heeft nu de wethouder gevraagd 
een andere plek voor de kraam te vinden. 

*** 
OP DE PONT 

Een veerpont varen, zei een man 
Is werk dat elke sukkel kan 

Waarop de veerman nijdig sprak: 
Overdrijven is ook een vak.  

Theo Danes    
***

De Stadsboeren 
sturen deze maand 
een plan voor de 
bakken achter Dijk 
270 aan de 
gemeente. Als de 
gemeente akkoord 
gaat, gaan ze deze 
winter de bakken 
opknappen en in 
2017 “een tuinier-
programma 
uitrollen.”  

Als er even ruimte is, is te zien dat de kraam de 
voetgangersstrook blokkeert en de klanten onder 
de luifel de helft van het fietspad afdekken.



Haast van de wethouder 
Op de Nieuwe Purmerweg is een brief verspreid 
dat de gemeenteraad krediet heeft gegeven om 
het zuidelijke deel van Elzenhage Zuid bouwrijp 
te maken. Het werk is op 14 november 2016 be-
gonnen. Omwonenden en de verzamelde bewo-
nersverenigingen (ELZO) reageerden boos: 
zwaarverkeer over de Nieuwe Purmerweg?! 
Tweemaal een schoolroute kruisen?! Meedoen 
aan overleg met ELZO en dan dit on-
aangekondigd uitvoeren? En hoe zit het met de 
vleermuizen?
Volgens ambtenaren worden volgend jaar alvast 
tijdelijke gebouwen neergezet op de plaats waar 
flats gepland zijn. De flats kunnen niet gebouwd 
worden zonder eerst het bestemmingsplan te   
wijzigen; de administratieve procedure met in-
spraak en termijnen duurt te lang voor wethouder 
Litjens. Tijdelijk bouwen eist minder procedures. 
De wethouder heeft haast; hij moet statushouders 
(erkende asielzoekers) woonruimte te bieden. 
Het stedenbouwkundige plan voor Elzenhagen 
Zuid is nog niet klaar. Volgens de ambtenaren die 
ermee bezig zijn, zullen er toch geen 2000 
woningen gebouwd worden, maar 1800. Er 
komen ook: een atletiekbaan, een sporthal, een 
middelbare school (Technasium van Damstede), 
een moskee en een basisschool. Althans dat lijkt 
het plan te worden, hoorden we gisteren van 
ambtenaren bij de Klankbordgroep CAN. 
De projectmanager van het CAN, Martine van 
Bergen, heeft de commotie onder omwonenden 

begrepen en stelt twee werkgroepen samen: één 
groepje van een stuk of tien burgers om te advi-
seren over de vormgeving van Elzenhagen Zuid 
en één over de uitvoeringswerkzaamheden.        
U kunt zich opgeven. 
Inmiddels hebben de reacties op de brief van de 
gemeente geleid tot extra instructies aan de aan-
nemer over de tijden: geen transport tussen 7:00 
en 9:30 uur en niet na 14:30 uur. Puin wordt op 
het terrein opgeslagen en pas afgevoerd in de 
kerstvakantie.  

Alternatieve transportroute 
De damesbende vindt dat het transport van zand, 
sloop- en bouwmateriaal het best over het water 
van het NHkanaal kan. 
En anders vinden de dames dat eerst de Elzen-
hagesingel moet worden aangelegd. Dat is de 
geplande toegangsweg vanaf de botonde. Het 
bouwverkeer kan dan van de botonde direct naar 
het bouwterrein en hoeft niet over de Nieuwe 
Purmerweg, niet over de Buikslotermeerdijk en 
wat heel belangrijk is: de zware vrachtwagens 
hoeven de scholenroute niet tweemaal te kruisen. 

Het Hisgenpad is weer open. De gebouwen van 
DWV worden gesloopt. Hierna wordt dit gebied 
opgehoogd.  
Waar de voetbalvelden lagen komt de nieuwe baan 
van ATOS. Daarnaast, dus ongeveer waar het His-
genpad nu loopt, komen tijdelijke woningen voor 
statushouders  en studenten. Tijdelijk is voor 10 
jaar. 


