Notulen van de Jaarvergadering van de bewonersvereniging Buiksloot.
Gehouden op dinsdag 3 september in de Buiksloterkerk te Amsterdam.
Aanwezig: ruim 30 dijkbewoners
1. Opening, vaststelling agenda
De vergadering werd geopend door voorzitter Pieter Hettema om 20.10
2. Verslag vd Jaarvergadering van 13 september 2018
Er waren geen op- of aanmerkingen over het verslag van vorig jaar; ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen (w.o. BuurtAED, re-animatiecursus, DVC Buiksloot nu
‘Volewijkers’,parkeerbeleid)
Er wordt een korte opsomming gegeven van thema’s die aan bod zullen komen, over activiteiten
en nieuwtjes van de buurt.
Enkele bewoners geven aan dat de bezoekersparkeerregeling van 30u per maand te beperkt is.
Pieter neemt het mee als vraag in het overleg met Saskia Groeneveld van de Gemeente, wat de
overwegingen hiervoor zijn.
Tineke Oost vertelt over het Oudejaarsvuur vanafgelopen jaar hoe de dijkbewoners samen met
Floradorpers hebben kunnen voorkomen dat er geen vergunning voor het Oudejaarsvuur zou
worden afgegeven. Het Oudejaarsvuur zelf is daarna ook rustig verlopen. In januari is daarover
een evaluatie gehouden, samen met het stadsdeel. Vanaf nu wordt het wel weer opletten want
zonder onze inbreng en rechtstreekse betrokkenheid van de Floradorpers zou het zo weer is
kunnen gaan.
Vanuit de zaal wordt gevraagd om in het overleg met de Gemeente melding te maken van het
ontbreken van een fatsoenlijke fietsenstalling bij het metrostation Noorderpark; het is een
rommeltje en er worden veel fietsen gejat of vernield. Dit in tegenstelling tot station Noord waar er
een bewaakte stalling is.
Bestuursmededelingen.
Jan Beijer is gestopt met zijn functie in het bestuur – we danken hem voor zijn bijdrage en
betrokkenheid al deze jaren. Jan van Liebergen is aspirant bestuurslid, en Marieke en Alvaro zijn
aan het eind van hun eerste termijn en herkiesbaar.
4. Jaarverslag 2018/19 (bijlage)
Er waren geen op- of aanmerkingen over het verslag van vorig jaar. Dat is ongewijzigd
vastgesteld.
5. Bespreekpunten:
a. Behoud Groene Scheg: onderhoud Noordhollandschkanaalzone en Noorderpark
Gregor bracht het punt in over het baggeren rond het “eilandje”, waarvoor het geld blijkbaar op is.
Marieke Oomen geeft een samenvatting van de activiteiten rondom het behoud van de “Groene
Scheg” – overleg met de Gemeente; inventarisatie van de bomen in het Noorderpark, verdwijnen
van bomen uit Elzenhagen-Zuid en voorkomen van onnodig kappen. Samen met Guda Oly is ze
ebezig met het opstellen van een bomenplan. Ze verzoekt iedereen die zaken of mistanden wil
aankaarten rondom het thema groen en bomen, contact met haar op te nemen.
Over het algemeen is de buurt niet erg te spreken over het onderhoud van groen en bomen door
de Gemeente; en iedereen wil unaniem meer bomen. Er worden voorbeelden genoemd van het
rooien van oude bomen na enkele hevige stormen van de laatste jaren – waarbij de stobben
gewoon blijven staan, zodat herplant van nieuwe bomen onmogelijk is. Daarnaast wordt gewezen
op het slechte onderhoud van groenstroken en slecht maaibeleid (eilandje in NH kanaal). Daar
tegenover staan goede ervaringen met de kap van populieren en de snelle herplant van een
gevarieerde serie bomen langs de Buikslotermeerdijk. Marieke werkt met (en in) verschillende
groepen om het gebied rond het Noordhollandskanaal formeel onder de Hoofd Groenstructuur
onder te brengen.

b. Fiets- en snorverkeer op/rond Buiksloterdijk (w.o. oplossingen voor gevaarlijke
kruising bij draaibrug, mogelijke opheffing fietspad Nieuwe Purmerweg e.a.)
Bewoners aan de noordwest kant van de Buiksloterdijk hebben zo nu en dan last van
bromfietsers/snorfietsen die sinds het snorfietsverbod niet meer op het fietspad mogen en dus
langs de huizen rijden; gelukkig valt dat door het gehobbel over het slechte wegdek uiteindelijk
mee, en verkiezen bromfietsers andere routes. Deze situatie moet wel onder de aandacht van het
stadsdeel worden gebracht; dwz dat de bromfietsers wél formeel op dat fietspaden mogen waar
er voldoende ruimte is. Pieter neemt dit mee in het overleg.
c. Nieuwbouwplannen Klaprozenbuurt en Elzenhagen-zuid/ELZO
De nieuwbouwplannen voor de Klaprozenbuurt worden toegelicht door Jacob Oost. Het is een
megalomaan plan waartegen alle omliggende buurten hun bezwaar hebben laten blijken.
Jacob heeft in samenwerking met mensen van andere buurten een zienswijze opgesteld tegen
het stedelijk bouwkundig plan, en nodigt alle aanwezigen bij de vergadering om het graag mede
te ondertekenen. Meeste aanwezigen hebben meegetekend. De Bewonersvereniging Buiksloot
zal ook een bezwaarschrift indienen.
De voorzitter licht toe hoe de Gemeente zonder enige toelichting een strook grond van de Nieuwe
Purmerweg heeft ingelijfd bij de plannen voor Elzenhagen-zuid, om zo toch nog een soort
Dijkpark te kunnen aanleggen. Gevolg hiervan is dat er geen ruimte meer is voor het fietspad op
de Nieuwe Purmerweg, waardoor er een (fiets)padstelling J is ontstaan met buurtbewoners van
het Nintemanterrein en de Buiksloterdijk.
ELZO heeft, als vertegenwoordiger van de omliggende buurten, er in ieder geval voor kunnen
zorgen dat de weg langs de Buikslotermeerdijk, aan de oostkant van het kanaal, richting de
begraafplaats, autovrij wordt gemaakt bij de aanvang van de werkzaamheden rond het opheffen
van dat fietspad. De ALV is het unaniem ermee eens om als BBV bezwaar te maken tegen het
onttrekkingsbesluit van de Gemeente om het fietspad aan de Nieuwe Purmerweg op te heffen.
De Fietsersbond en de Verkeerscommissie hebben ook een negatief advies gegeven voor het
opheffen van dit fietspad; de Gemeente heeft dit advies naast zich neergelegd en vervolgens de
Verkeersadviescommssie omgepraat. Overigens zijn niet alle bewoners van het Nintemanterrein
tegen het opheffen van het fietspad – omdat ze onder de huidige omstandigheden vrezen dat er
geen rij met bomen zal komen en ze recht in de lichtmasten komen te kijken. Eigenlijk weer een
voorbeeld hoe de Gemeente eerst een ontwerp maakt, en dan achteraf de boel probeert recht te
breien.
Overlast van hangjongeren bij de sportvelden
Jan van Liebergen en anderen lichten toe dat de overlast van hangjongeren al langer duurt en dat
er weinig verbetering zichtbaar is. De conclusie is dat er stelselmatig gemeld moet worden
(tel14020) anders kan de politie en handhaving niets doen.
d. Drukte/vervuiling rond de draaibrug: zwemmen/duiken en magneetvissers
Dit punt is aanvankelijk overgeslagen maar kwam in de rondvraag via Pauline Vis alsnog aan
bod. De wijkbeheerder van de gemeente heeft aangegeven dat hij ervoor in is om met de
bewonersvereniging en enkele buurtbewoners een wandeling te maken langs allerlei punten
waarover onvrede heerst (slecht onderhouden wegdek, onderhoud bomen en groen, onderhoud
achtersloot en duiker onder het fietspad door, maaibeleid en magneetvissen en andere rommel
rond de draaibrug, langdurig openstaan van de paaltjes bij de draaibrug). De voorzitter neemt
deze punten mee in het overleg met de Gemeente en zal een excursie te organiseren met
ambtenaren om alle issues aan te wijzen.
e. Situatie rond het haventje van ‘WSV De Waterkering’
Vorig jaar werd er zo vaak overnacht, gebarbecued en gerecreëerd op het haveneilandje dat er
regelmatig irritaties ontstonden met omwonenden. In maart liep een bemiddelingspoging van de
gemeente volledig uit de hand. Daarna heeft de voorzitter van de Bewonersvereniging een rustig
bemiddelingsgesprek met het bestuur van de Watersportvereniging gevoerd, maar na afloop
bleek dat zij zich niet willen houden aan redelijke afspraken. Uit een enquête onder de
dijbewoners bleek dat 15 van de 20 respondenten enige vorm van overlast ervaren. Op basis
daarvan heeft het bestuur een brief aan de WSV gestuurd met een redelijk verzoek om overleg –

maar ook die brief werd als een ‘hetze’ afgedaan. Sindsdien ligt de bal bij de gemeente. De
gemeente heeft nu het bestuur van de WSV aangeschreven en, mede namens Rijksvastgoed en
de politie, helder verwoord aan welke spelregels zij zich moeten houden. Wij hebben een
soortgelijke brief gekregen. Aanvankelijk stelde het bestuur van de WSV dat ze deze brief niet
ontvangen hadden – maar later gaven ze aan dat ze hem wel hadden gekregen maar het er niet
mee eens zijn. Het is nu aan de gemeente om te handhaven. De vergadering steunt het bestuur
in haar aanpak.
6. Samenstelling bestuur:
Er heeft dit jaar een bestuurslid afscheid genomen (Jan Beijer) en er is een nieuwe kandidaat
(Jan van Liebergen). Daarnaast zijn er twee bestuursleden aan het eind van hun termijn, die we
graag willen voordragen voor verlenging: Alvaro Manzanares en Marieke Oomen
De vergadering heeft unaniem de verlengingen van Marieke en Alvaro bevestigd, evenals de
benoeming Jan van Liebergen.
7. Verslag en plannen feestcommissie (Alvaro)
De “Dam-tot-Dam” Buiksloterdijk BBQ wordt dit jaar weer in de kerk gehouden.
De feestcommissie werkt er aan om dit jaar quitte te draaien – in ieder geval geen bijdrage van
de Bewonersvereniging te vragen.
Ook wordt dit jaar een eerste stap gezet richting minder vlees, verduurzaming in de vorm van
minder gebruik van plastic. Om deze drie doelstellingen te realiseren zullen de prijzen iets om
hoog gaan. De vergadering kan zich hier goed in vinden.
8. Financieel verslag penningmeester, incasso contributie, uitbreiding met Marjoleinbuurt?
Hoewel we inmiddels van 30 naar 50 naar meer dan 80 automatische incasso’s van de
contributie zijn gegroeid, hebben we elk jaar een tekort van € 100. De penningmeester stelt voor
om de contributie te verhogen van €10 naar €15 per jaar. De ALV gaat hiermee unaniem
akkoord.
Een grote post is elk jaar de € 300+ die naar de feestcommissie gaat, specifiek voor het huren
van de kerk (en vorig jaar de Krijtmolen). De feestcommissie zal de prijzen moeten verhogen om
de afspraak na te komen deze bijdrage af te bouwen naar nul.
Daarnaast spreken we af dat het laatste deel van de Buiksloterdijk ter hoogte van de
Marjoleinbuurt benaderd zal worden en uitgenodigd voor alle activiteiten op de dijk.
9. Verslag kascommissie
Dit jaar helaas geen verslag van de kascommissie daar deze voltallig op de camping staat, en
vandaag niet aanwezig kon zijn. Na afloop van deze vergadering zal de kascontrole alsnog
plaatsvinden en zal via de website het resultaat bekend worden gemaakt. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
10. Rondvraag en sluiting (ca 21.50 uur)
De akoestiek van de kerk is echt een groot min-punt. Misschien goed om voor de volgende ALV
uit te kijken naar een alternatief zoals de Krijtmolen.
Na afloop is er gezellig nagepraat onder het genot van wat hapjes en drankjes.
Heel goed geregeld !
Verslag: Alvaro Manzanares

