Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Buiksloot 13 september 2018.
1. Om 19.30 uur opening van de vergadering door de voorzitter. Aanwezig waren ongeveer 50.
personen. Voorzitter Pieter Hettema heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de
vergadering.
2. Het verslag van de Jaarvergadering 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Pieter Hettema bespreekt de hoofdpunten uit het jaarverslag van 2017/2018 met de
vergadering:
Parkeerbeleid: omdat veel mensen gekomen zijn vanwege de overlast door de invoering
van Parkeerbeleid rondom (maar niet op) de Buiksloterdijk, wordt dit punt als eerste aan de
orde gesteld. Vorig jaar heeft de gemeente in de zomervakantie een enquête uitgevoerd
waaruit ze de conclusie heeft getrokken dat de Buiksloterdijk geen parkeerbeleid wil. Omdat
in vrijwel alle omliggende delen van Noord sinds 1 juli wel betaald parkeren is ingevoerd,
wordt de dijk nu overspoeld met ‘gratisparkeerders’, kunnen veel dijkbewoners hun auto niet
meer voor de deur kwijt – en blijven betaalde parkeerterreinen in de omgeving vrijwel leeg.
Hierover heeft de Bewonersvereniging in juli overleg met de Bestuurscommissie gevoerd –
met de afspraak dat we begin oktober opnieuw overleggen over maatregelen.
Achtereenvolgens schetsen verschillende bewoners, met name die aan de NW-zijde van de
dijk, waartoe dit leidt: veel langparkeerders – niet alleen uit de directe omgeving, maar ook
van verder weg, ook buitenlandse auto’s die naar de dijk verwezen worden, onveiligheid
door rondrijdende auto’s die op zoek zijn naar een gratis parkeerplaats, bewoners die
gedwongen zijn op een betaalde plek te gaan staan, en tegenover al deze drukte: grote lege
parkeerplaatsen bij het zwembad en de sportvelden, omdat niemand wil betalen. In het kort
wordt toegelicht wat de voorwaarden zijn die de gemeente hanteert: hooguit twee
vergunningen per huishouden, een beperkte bezoekersregeling (30-40 uur p/m).
Afgesproken wordt dat we dezelfde enquete van de Gemeente nu opnieuw zullen uitvoeren,
daar ook andere buurten in zullen meenemen, en op basis daarvan met de gemeente in
oktober zullen overleggen over snelle invoering van een parkeerbeleid – ook op de dijk. Bij
handopsteken wordt duidelijk dat een overgrote meerderheid van de aanwezigen deze
aanpak steunt.
4. Aan de hand van het Jaarverslag 2017/18 worden de volgende punten besproken:
• We volgen de ontwikkeling van het Noorderpark op de voet. Onderhoudsgeld wordt nu
ingezet voor verder vernieuwing, volgens de plannen van Adriaan Geuze. De uitvoering
laat echter hier en daar te wensen over – en dat steken we niet onder stoelen of banken
in het overleg met de gemeente. Dat geldt ook voor de oprit van het voormalige
Volewijkerparkje (west) naar de Johan van Hasseltbrug/Metrostation Noorderpark
volledig vernieuwd. In het overleg met de gemeente blijven wij aandringen op een
veiliger oversteek over de Johan van Hasseltweg. Dankzij de oplettendheid van de
Damesbende is in de winter snel ingegrepen toen tientallen fietsers onderuit gingen op
het talud naar het fiets/voetgangersviaduct over de Nieuwe Leeuwarderweg. Met steun
van de Bewonersvereniging is snel een strooiwagen gehuurd, waarvan de kosten
achteraf keurig door de gemeente vergoed zijn.
• Door de oplettendheid van een bestuurslid (Jan Smit) is er door de gemeente snel actie
ondernomen toen de processierups in het voorjaar voor overlast zorgde in het
‘speelpark’.
• Aan de westzijde van de Buiksloterdijk is, dankzij alert optreden van Hans Bekker en
Willem Detz, voorkomen dat de bosschages en bomen direct achter de Buiksloterdijk
naast de voormalig opzichterswoning gekapt worden.
• Over een mogelijke verhoging van de huur van de voortuinen hebben we niets meer
vernomen.
• Elzenhagen-zuid.

‘Startblok Elzenhagen’ wordt binnenkort opgeleverd maar met minder eenheden dan
eerst voorzien (550 ipv 680 wooneenheden voor jongeren en statushouders (50/50)..
• Over de veiligheid van de botonde blijven we touwtrekken. De gemeente wil nog steeds
de Waddenweg als doorgaande verbinding sluiten. We blijven daar tegenstander van,
en broeden op ideeën om daar alsnog beweging in te krijgen.
• Op voorstel van ELZO overlegt de gemeente voortaan via een ‘Omgevingsraad’ vier
keer per jaar met omwonenden over de bouw van Elzenhagen-zuid en de aanleg van
het Dijkpark. Daarbij hebben we ook gepleit voor een gedegen Bomenplan, waardoor er
evenveel bomen terugkomen als er gekapt worden, en hebben voorlopig de bomen
langs de Scheurleerweg (langs de atletiekbaan van ATOS) kunnen behouden.
• De uitvoering van de plannen is inmiddels gestart. Als eerste werden we in februari
opgeschrikt door een ingrijpende bomenkap langs de Nieuwe Purmerweg.
• De atletiekbaan van ATOS wordt verplaatst richting Nieuwe Purmerweg, en wordt een
stuk smaller (scherpere bochten, minder banen), waardoor er geen (inter)nationale
wedstrijden meer op gehouden kunnen worden. Als ‘goedmakertje’ mogen ze wel een
groot clubhuis neerzetten. Er komt geen omheining meer om de baan, zodat buiten de
trainingstijden van ATOS de baan beschikbaar is voor andere gebruikers. Vanuit de
vergadering wordt aangegeven dat het wel afwachten is of dit goed uitpakt en of er geen
overlast en vernieling plaats zullen vinden.
• De bouwwerkzaamheden van de geluidsschermen en het Startblok zorgen op dit
moment voor de nodige overlast. De Krijtmolen heeft bezwaar tegen de hoge gebouwen
van het Startblok die in strijd zijn met de Molenbiotoop. De aanwezigen geven aan dat zij
zich hierover zorgen maken.
• Samen met de Nintemanbuurt hebben we met de gemeente overeenstemming over de
vervanging van de populieren op de Buikslotermeerdijk, door een ‘gemengd boeket’ van
Amerikaanse eiken, Robinia’s, Linden, Walnoot-bomen, Elsen, tamme Kastanjes en
Appelbomen.
• Vanuit de vergadering wordt ervoor gepleit dat de oprit naar de S116 wordt verlegd
zodat er ruimte komt voor aanleg van het nieuwe fietspad van Elzenhagensingel naar
Noorderpark langs de geluidsschermen.
5. Verslag feestcommissie (Alvaro/Arne)
De Feestcommissie is dit jaar weer lekker actief geweest en is redelijk binnen het budget
gebleven. Dit jaar is de BBQ na afloop van de DamtotDamloop in de Krijtmolen, omdat de
Buiksloterkerk verhuurd is.
6. Vorig jaar is gesleuteld aan de website. De homepage is vernieuwd en ziet er sindsdien
overzichtelijker uit. Omdat de Damesbende stopt met haar Nieuwsbrief zullen we voortaan
vaker via de email korte nieuwsberichten verzenden, die vervolgens weer verwijzen naar
wat langere artikelen en nota’s op de website. We hopen dat we zo de communicatie wat
kunnen versnellen en verbeteren
7. De penningmeester heeft dit jaar een begin gemaakt met de automatische incasso van de
contributie. Inmiddels doen zo’n 50 leden hieraan mee. Dat is niet genoeg om alle lopende
kosten te dekken, dus we teren langzaam in! Bij deze uitnodiging zit een incasso-formulier.
We hopen dat u alle verplichte velden invult, dit ondertekent, en meeneemt als u op de
Jaarvergadering komt, of een scan maakt met ondertekening en als attachment opstuurt
naar info@buiksloterdijk.org (of rechtstreeks in de bus doen bij de penningmeester, Jan
Smit op nr 176).
De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten

