
Bekendmakingen 

Bekendmakingen 
Sinds een jaar doet de gemeente bekendmakin-
gen digitaal, maar inzage kan niet digitaal. Tot 
vorig jaar lagen de stukken klaar op het stads-
deelkantoor. Nu moet men eerst voor elk stuk een 
apart digitaal formulier invullen voor een afspraak. 
Het kan ook telefonisch, maar dan vult een 
ambtenaar het digitale formulier in. 
De damesbende vindt het lastig, maar heeft nog 
steeds de gewoonte bekendmakingen over Buik-
sloot en omgeving te bekijken. In dit nummer wat 
de dames zoal vonden. 

Kap van 78 bomen 
Er is een kapvergunning aangevraagd voor 78 
bomen bij Gare du Nord 17; dit is het bosje 
tegenover het ROC. Hier wordt de grond bouwrijp 
gemaakt voor een blok woningen (Z1).
Bij de stukken zitten verschillende natuuronder-
zoeken. Het bosje is verwaarloosd, maar heeft 
wel natuurwaarde. Er staat een prachtige grote 
iep en mogelijk is het bosje leefgebied van vleer-
muizen. Mocht het zo zijn, dan wordt er ontheffing 
aangevraagd, want er wordt gekapt, ook de iep. 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Hier staan de 78 bomen Uit de folder van het CAN
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Kap van 21 bomen 
De kapvergunning voor 21 bomen die is bekend-
gemaakt met het adres Adelaarsweg 1 (dat is dus 
bij de IJtunnel) blijkt voor Volewijkspark Oost. 
De wortels van een boom kunnen niet zonder  
zuurstof. Sinds de aanleg van de NZlijn hebben 
de bomen in dit park geregeld lang onder water 
gestaan. Een boom maakt dan dichter bij de op-
pervlakte wel nieuwe wortels, maar de oude rot-
ten weg en de boom wordt instabiel. Daarom 

worden nu 21 bomen gekapt. De andere bomen 
worden jaarlijks gecontroleerd op stabiliteit, ook al 
is de drainage verbeterd. 

Deze haagbeuk staat net buiten de kaart hierboven, hij is ook instabiel en wordt gekapt. 
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De dik omrande rondjes zijn bomen die na 2012 
zijn geplant. De andere rondjes zijn oude 
bomen. De zwarte vierkantjes zijn de bomen 
waar een kapvergunning voor is. Het zijn ±50 
jaar oude bomen met een stam-diameter van 
20-82cm en één jonge boom, een Japanse kurk-
boom stam ⦰ 7cm). 



Bruggen 
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor 
twee fiets/voetbruggen, één aan elke kant van het 
stadsdeelhuis.

Torenflats  
Twee projecten voor torenflats om de busstations 
heen, aan twee kanten van station Noord, worden 
aanbesteed (1N2 en 3N4). Volgens de stadsdeel-
commissie hebben veel aannemers belang-
stelling. 
Om de damwand van het verhoogde busstation 
heen moet een gebouw komen met twee woon-
torens. Een getekend voorbeeld hiernaast.  

Aan de andere kant van de NLW komt ook zo’n 
gebouw met woningen, hotel en expositieruimte. 

Hier komt zo’n fiets/voetbrug van het Buiksloter-
meerplein naar het stationsgebied (brug 937).

De dam gaat weg

Tussen het gebouw 3N4 en het stads-
deelhuis (waar de auto’s staan) komt 
de tweede fiets/voetbrug.Trap naar busstation
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Open 
De Meerum Terwogtweg is weer open.

Stopverbod 
Op de Meerum Terwogtweg heeft de bestuurs-
commissie een stopverbod ingesteld.

Nachtelijk lawaai

Er is een tijdelijke verbinding met de Buik-
slotermeerdijk.   

Het stopverbod geldt vanaf de T-kruising met 
de Scheurleerweg tot aan het stationsgebied. 

Buiksloot was in het nieuws. Zie : 
http://www.at5.nl/artikelen/164380/speedbootdieven-opgepakt-na-zoektocht-met-helikopter-in-noord

Ongeluk 
Maandag gebeurde 
weer een ongeluk op 
de botonde. 
Veel aanrijdingen wor-
den niet geregistreerd. 
De damesbende ver-
zoekt u i.v.m. de bouw 
op Elzenhagen Zuid 
een foto te maken als 
u getuige bent van een 
(bijna-) ongeluk. 
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