
  

 
  
  
Jaarverslag bewonersvereniging Buiksloot seizoen 2019-2020/vooruitblik 2020/21 
 
Sinds de Jaarvergadering van 3 september 2019 heeft het bestuur van de 
bewonersvereniging zeven keer vergaderd, waarvan eenmaal (begin april) digitaal. Daarmee 
is ook direct de omslag geduid die we allen hebben meegemaakt sinds begin maart het 
COVID19 virus zijn intrede deed.  
Vóór begin maart hadden we vanuit het bestuur regelmatig ‘live’ contact met ambtenaren van 
de Gemeente, de bestuurscommissie Noord, en woonden we voorlichtingsbijeenkomsten bij. 
Centraal stonden onderwerpen als het fietspad op de Nieuwe Purmerweg, het Dijkpark, het 
Noorderpark, herplant van bomen, achterstallig onderhoud op de Dijk en Elzenhagen-zuid.      
Na 15 maart werden alle bijeenkomsten afgezegd en kwam er zand in de raderen. Leuke 
jaarlijkse initiatieven zoals paaseieren zoeken, stekjesmarkt, dijkdiner en BBQ moesten 
worden afgezegd. Ambtenaren werken sindsdien vrijwel uitsluitend thuis – zijn slechter 
bereikbaar en reageren minder vlot...  
Daar staat tegenover dat we ook nieuwe initiatieven namen zoals de DijkDoeMee-app, die 
juist in coronatijd veel praktische en sociale uitwisseling mogelijk maakt tussen inmiddels 
meer dan 45 bewoners. Ondanks alles weten we elkaar, de gemeente en zelfs de Raad van 
State te bereiken als dat nodig is. Kortom: een bijzonder jaar, waarop we per onderwerp 
even kort terugblikken.  
1. In de Jaarvergadering van 2019 hebben we afgesproken dat we als buurt iets willen doen 

aan achterstallig onderhoud op de Dijk. Begin december 2019 hebben we met 8 
bewoners en 5 ambtenaren een schouw gehouden, aan de hand van een hele lijst van 
zaken die bewoners hadden ingebracht: zaken in de openbare ruimte zoals 
verkeersborden, onderhoud van groen, bomen, wegdek etc. Op de 
website http://www.buiksloterdijk.org tref je hiervan een actueel verslag aan, waarbij je 
kunt zien dat de gemeente met sommige verbeterpunten een begin gemaakt heeft. In 
mei is er een tweede, kleinere schouw geweest. Vooral op het gebied van bomenkap valt 
nog veel te doen.  

2. Een belangrijk leerpunt van deze schouw was wel, dat het echt zin heeft om een melding 
te maken via het algemene meldnummer tel 14020 of per internet 
via MORA  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-
ruimte-en-overlast/  Wij hebben bij de meelopende ambtenaren gezien hoe zij via deze 
meldingen ‘hotspots’ in beeld krijgen – waar ze dan ook sneller mee aan de slag gaan. 
Hoe vaker er gemeld wordt – hoe hoger de prioriteit.  Als bestuur van de 
bewonersvereniging kunnen we uiteraard niet alle meldingen overzien, maar we houden 
wel regelmatig contact met de gemeente over de voortgang. In mei hebben we een 
tussenbalans opgemaakt en sindsdien zijn er weer enkele zaken aangepakt.  

3. Met Oud en Nieuw is het jaarlijkse oudjaarsvuur weer georganiseerd op het veld bij 
Floradorp. Sinds 2018 wordt de kar vooral getrokken door Patrick Bronswijk die de wind 
er aardig onder heeft en samen met een ploeg vrijwilligers de boel redelijk in goede 
banen weet te houden. Dat doet hij in goed overleg met de gemeente en met vier 
vertegenwoordigers van de Dijk (Tineke, Jacob, Kees en Anneke). Afgezien van zo nu en 
dan behoorlijk stevige muziek en flinke knallen, verliep het feest soepel. Vooral de 
kinderen hebben zich in de laatste dagen van het jaar goed vermaakt met het bouwen 
van hutten: leuk nieuw element dat voor herhaling vatbaar is.  



Eén van de dijkbewoners merkte op dat, anders dan de gescheiden groepjes 
Floradorpers en Dijkers van vorige jaren, er nu voor het eerst één kring van mensen rond 
het vuur stond. Mooi beeld! 

4. De DijkDoeMee-app is in januari 2020 gestart met 15 deelnemers i.v.m. praktische tips 
over de openbare ruimte. In maart is de app uitgebreid met meer sociale tips i.v.m. de 
aangekondigde corona-lockdown. Gelukkig is het aanvankelijke beeld van brede 
besmetting en groepsimmuniteit tot nu toe minder ingrijpend uitgepakt. Intussen is de 
DijkDoeMee-app1 uitgegroeid tot een veelgebruikte praktische en sociaal-culturele 
uitwissel-app met ca 45 deelnemers. Denk daarbij vooral aan tips i.v.m. (ver)bouw van 
het huis, culturele activiteiten in de buurt, oppas, aanbieden van overtollige 
huisraad/gereedschap, verkeerd bezorgde post....  

5. Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn veel sociaal-culturele activiteiten in de 
buurt de afgelopen periode niet doorgegaan: het Dijkdiner (voor bewoners tussen de 
draaibrug en Nwe Leeuwarderweg), veel uitvoeringen in de Buiksloterkerk en de 
Tankers, de openstelling van de Krijtmolen tot juni.... Ook grotere evenementen in de 
omgeving (SAIL Amsterdam, Grachtenfestival, Dam tot Damloop, e.a.) konden en 
kunnen niet doorgaan. Al zijn de restricties intussen wat versoepeld zodat er weer wat 
kleinere activiteiten kunnen plaatsvinden bij de Tankers, Pompet, de Krijtmolen en de 
Buiksloterkerk, toch moest ook onze Feestcommissie besluiten om dit jaar geen Dijk-
BBQ te organiseren op de dag van de (afgelaste) DamtotDamloop in september. 
Jammer – maar juist dit soort sociale activiteiten ontlenen hun kracht aan informele en 
gezellige omgang met elkaar – en dat laat zich lastig rijmen met de corona-restricties. 

6. De situatie rond het haventje/WSV De Waterkering is nog steeds niet afgerond. Na een 
strenge Gemeentelijke handhavingsbrief in januari, heeft één booteigenaar een 
aanzegging ontvangen i.v.m. veelvuldig overnachten en heeft de gemeente enkele 
booteigenaren van te grote boten (> 10 meter) gesommeerd te vertrekken. Begin 
september is er een hoorzitting gehouden, die (digitaal) is bijgewoond door ons 
bestuurslid Jan van Liebergen. Naar aanleiding van opmerkingen van de jurist van het 
stadsdeel hebben we opnieuw in een email aan de gemeente laten weten dat de functie 
van haven wel degelijk is vastgelegd bij de besluitvorming over het bestemmingsplan 
Noorderpark in 2013. De gemeente verwacht dat er begin november bestuurlijk een 
besluit genomen wordt over deze kwestie. 

7. Nadat de Gemeenteraad in februari het bestemmingsplan Elzenhagen-zuid had 
goedgekeurd, hebben 23 deelnemers, waaronder wij als Bewonersvereniging Buiksloot, 
hiertegen hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Onze bezwaren richten zich 
vooral tegen de hoge bouwdichtheid (1800 woningen in combinatie met nieuwe 
voorzieningen in een krap bemeten gebied) en de gevolgen die dit heeft voor de kap van 
(2150!) bomen, verkeer- en parkeerdruk en het leefklimaat (weinig lichtinval, veel 
woonblokken met ‘dove gevels’ pal tegen drukke verkeerswegen aan). Op 16 september 
heeft Pieter Hettema, tevens voorzitter van ELZO, onze bezwaren toegelicht in een 
hoorzitting. De Raad van State bleek zeer gedegen voorbereid en nam meer dan twee 
uur de tijd om ons (en de Gemeente) te bevragen. Er was veel waardering voor onze 
inbreng. Nu afwachten of die waardering ook terug te lezen is in de uitspraak. 

8. Met de aanleg van het vernieuwde Noorderpark en de verbrede Nieuwe Leeuwarderweg 
door de aanleg van de NZ-lijn zijn er honderden bomen verdwenen in onze omgeving. 
Al vele jaren dringen we daarom, samen met de Damesbende en met andere buurten, 
aan op het beperken van de bomenkap en het herplanten van (liefst alle) bomen. Voor 
de Buiksloterdijk zelf hebben twee bewoners samen een overzicht gemaakt van plaatsen 
waar oude bomen verdwenen zijn, en waar mogelijkheden zijn voor herplant. Omdat ook 
in Elzenhagen-zuid in deze periode bomen gekapt worden ivm de nieuwbouw2 dringen 

 
1 Als je je voor deze app-groep wilt aanmelden, stuur dan een email aan pieterhettema@planet.nl met 
vermelding van je 06-nummer. 
2 In Elzenhagen-zuid worden 2150 bomen gelapt en slechts 950 herplant. Langs de Nieuwe Leeuwarderweg en 
in het Noorderpark zijn vele tientallen bomen verdwenen.  



we nu aan op een integraal bomenplan voor de hele omgeving. Met Alvaro Manzanares 
en Marieke Oomen als grote voortrekkers, zijn er nu spandoeken opgehangen waarin we 
onze eis duidelijk maken: 2150 bomen kappen – 950 herplanten? Gemeente wij willen 
alle bomen terug in onze buurt! 

9. Samenstelling bestuur: Na het vertrek van Jan Bijer en het aantreden van Jan van 
Liebergen bestaat ons bestuur uit 6 personen. Nog steeds kunnen we versterking 
gebruiken - vooral op het gebied van secretariaat en communicatie. Kandidaten kunnen 
zich melden bij Marieke Oomen (nr. 280) en/of bij mij (nr. 220).  

10. De penningmeester heeft vorig jaar een begin gemaakt met de automatische incasso 
van de contributie. Inmiddels doen meer dan 80 leden hieraan mee. Dat is niet genoeg 
om alle lopende kosten te dekken, dus we teren langzaam in. Via de website kunt u een 
een incasso-formulier downloaden. Als u dit ondertekent, en inlevert bij de 
penningmeester (Jan Smit op nr 176) of emailt naar info@buiksloterdijk.org maakt u de 
inning van de contributie voor ons een stuk makkelijker. Ondanks het nog (te) beperkte 
aantal machtigingen is het gelukt om dit jaar overschrijdingen te voorkomen. Samen met 
dit Jaarverslag verspreiden we het Financiële Jaarverslag en het (door de Kascommissie 
goedgekeurde) Financieel Overzicht, zodat u inzicht hebt in de financiën en (uit 
onafhankelijke bron) weet dat de financiën correct zijn beheerd en besteed.   
 

Amsterdam,  oktober 2020. 
 
Namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Buiksloot, 
Pieter Hettema (voorzitter), Alvaro Manzanares, Jan van Liebergen, Marieke Oomen, Kees 
Alberts, Jan Smit (penningmeester). 
 
 
Voor verdere vragen en opmerkingen kun je terecht op onze 
website www.buiksloterdijk.org en ons centrale email-
adres info@buiksloterdijk.org Daarnaast kun je natuurlijk ook een van de bestuursleden 
persoonlijk aanschieten: 

  
  
  

 
  
p/a Buiksloterdijk 220 
1025WD AMSTERDAM 
Tel     020 4945990 
Mob  065 1145561 
pieterhettema@planet.nl 
info@buiksloterdijk.org 
http://www.buiksloterdijk.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage: Financieel Jaarverslag 20-21 Penningmeester Bewonersvereniging Buiksloot 
 
Het afgelopen boekjaar loopt, zoals afgelopen jaren, vanwege de jaarvergadering, van 1 
september 2019 t/m 31 augustus 2020 

Door corona is oa het paaseieren zoeken niet doorgegaan en is de BBQ dit jaar ook 
overgeslagen, vandaar dat er een licht positief saldo is over dit jaar. 

Voornaamste kostenpost is de huur van de Buiksloterkerk voor vergaderingen en 
bijeenkomsten. Voor de betaling daarvan is 450€ opgenomen van de spaarrekening 

De feestcommissie houdt zoals alle jaren zijn “eigen broek op” maw de inkomsten van de 
bbq na de Dam tot Dam loop worden verrekend met de uitgaven in dat jaar, inclusief de 
huur van de kerk. Door het niet doorgaan van eea is er dit jaar licht verdiend 

De actie richting de Raad van State is voor het grootste deel door omwonenden gesteund, 
de Bewonersvereniging heeft het resterende bedrag voor zijn rekening genomen. 

Door verhoging van de contributie van € 10 naar € 15 zoals afgesproken in de afgelopen 
jaarvergadering hebben we onlangs € 1.150 automatisch laten overschrijven en er is door 
vier huishoudens overgemaakt. Vandaar dat dit bedrag bij de begroting staat.  

Begroting 
De vaste posten zijn iets verhoogd, en daarmee komen we ongeveer € 150 te kort op de 
begroting. Als er nog 10 leden bijkomen kunnen we komend jaar ongeveer quitte spelen. 

Amsterdam, 28 september 2020 

Jan Smit 
Penningmeester Bewonersvereniging Buiksloot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


