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Beste dijkbewoners,
Er zijn de laatste tijd zoveel ontwikkelingen, dat we als bestuur u even willen ‘bijpraten’ – in
aanvulling op de nieuwsbrief van de Damesbende (die toch zo nu en dan weer verschijnt...).
Naast de aanpassing van het nieuwe Parkeerbeleid - veel sneller dan de Gemeente zelf voor
mogelijk hield - is er ook nieuws te melden over het Oudejaarsvuur in Floradorp (gaat wel-nietwel door...), was er een ‘feestelijke opening’ van de entree van het Noorderpark vanaf
metrostation Noorderpark, is er een initiatief voor een buurtAED aan de zuidoost-zijde van de
draaibrug (samen met de Nintemanbuurt) en komt de Krijtmolen in de verdrukking omdat de
gemeente – tegen alle afspraken in - een vergunning heeft verleend voor te hoge woontorens
van Startblok Elzenhagen...
En dan nu even enkele ontwikkelingen op een rijtje:
1. Parkeerbeleid: begin juli, direct na de invoering van het nieuwe Parkeerbeleid in omringende
buurten, hebben veel dijkbewoners bij het stadsdeel geklaagd over de parkeeroverlast die
ontstond. Binnen 14 dagen zijn we het overleg gestart met Saskia Groenewoud en haar
ambtenaren. Nadat de gemeente eerst aangaf dat we geduld moesten hebben, dat ze
zouden ‘monitoren’ en dat aanpassing niet eerder dan zomer 2019 mogelijk was, begonnen
ze in het overleg van september al wat bij te draaien. Toen we vervolgens in oktober de
resultaten presenteerden van een eigen parkeerenquête (waaruit bleek dat ruim 80% van de
Marjoleinbuurt, Buiksloterdijk en Nintemanbuurt voor betaald parkeren is), bleek aanpassing
toch sneller te kunnen. Op 9 november verspreiddde de gemeente een brief (die lang niet
overal bezorgd is...) waarin werd aangekondigd dat vanaf 22 januari 2019 ook op de dijk
betaald parkeren wordt ingevoerd. Een week later werd dit toegelicht op een
voorlichtingsavond. Iedere bewoner krijgt maximaal 2 vergunningen en betaalt daarvoor
jaarlijks € 35 (1e auto) of € 45 (2e auto). Buiten het ‘eigen’ gebied moet betaald worden. Het
parkeertarief is € 1,30 en geldt tussen 9 – 19 uur. De bezoekersregeling (max. 30 uur per
maand voor half tarief) wordt ‘ruimhartig’ genoemd. We zijn blij dat de gemeente zo snel
bijgedraaid is – al hadden ze deze heisa natuurlijk best kunnen voorzien...
2. Half november kregen alle bewoners een brief van de gemeente dat het Oudejaarsvuur van
Floradorp niet doorgaat ‘omdat de bewoners zich niet aan de afspraken hadden gehouden,
en geen vergunning hebben aangevraagd’. Samen met enkele actieve dijkbewoners hebben
we 2 dagen later gesproken met stadsdeelvoorzitter Erna Berends en haar
veiligheidsadviseur. We hebben duidelijk gemaakt dat we een herhaling van de relletjes van
2003 vreesden, en hebben onze ‘verbazing’ uitgesproken dat wij als dijk niet bij het overleg
met Floradorp betrokken zijn. Die middag kwamen spontaan enkele Floradorpers langs bij
mw.Berends, om bezwaar te maken. In het weekend hebben wij vanuit de Buiksloterdijk zelf
contact gezocht met enkele Floradorpers. Daarna bleek het stadsdeel toch bereid om water
bij de wijn te doen. In een gezamenlijk overleg met enkele Floradorpers en dijkbewoners
bleek het stadsdeel een week later alsnog bereid mee te werken aan een vergunning, mits
we het eens worden over de afspraken. Die afspraken – wat ons betreft dezelfde als vorige
jaren – worden nu samen uitgewerkt. We verwachten dat half december officieel bekend
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wordt gemaakt dat het oudejaarsvuur toch doorgaat. Met dank aan de actieve bewoners van
de dijk - en aan enkele redelijke doorzetters van Floradorp.
Eind mei kregen we van de gemeente een brief met een overzicht van alle werkzaamheden
in het Noorderpark. Daarin stond o.a. dat de parkentree vanaf de metro Noorderpark eind juli
gereed zou zijn. Niets was minder waar. Pas eind november was de entree ‘klaar’. Voor de
gemeente was dat aanleiding om een feestelijke opening te organiseren. Enkele bewoners
zijn daar naartoe geweest. Maar ècht klaar is de entree nog steeds niet – als je naar het
onkruid en struikgewas langs de route kijkt...
Onlangs heeft een dijkbewoner het initiatief genomen voor een BuurtAED voor de
Buiksloterdijk en Nintemanbuurt (tussen draaibrug en Nwe Leeuwarderweg), voor het geval
iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Dit gebeurt in samenwerking met de Hartstichting
en met steun van Philips. Als voldoende bewoners bereid zijn een bijdrage te betalen komt
deze BuurtAED er binnenkort. Om dit initiatief te steunen heeft de Bewonersvereniging een
bijdrage van € 40 beschikbaar gesteld. Mocht dit initiatief aanslaan, dan willen we nagaan of
er ook voor het andere deel van de dijk een BuurtAED kan komen – in samenspraak met de
Buiksloterkerk.
Bij de planvorming van Elzenhagen-zuid is de Krijtmolen plechtig beloofd dat de gemeente
rekening houdt met de ‘Molenbiotoop’ – om te zorgen dat de molen kan blijven draaien. Eind
augustus verrezen de eerste wooneenheden van Startblok Elzenhagen. Toen de Krijtmolen
de hoogte liet controleren, bleken deze gebouwen te hoog te worden, in strijd met het
bestemmingsplan. De ambtenaren rekenden het na, schrokken- en gaven hun fouten toe.
Fouten – want ook veel andere gebouwen zouden te hoog worden. Vervolgens begon het
touwtrekken. De gemeente belooft dat de nog niet gerealiseerde gebouwen worden
aangepast - maar de bouw van Startblok Elzenhagen gaat gewoon door. Daar wordt alleen
‘onderzoek gedaan naar de effecten voor de molen’. Het molenbestuur wil aanpassing van
de gebouwen, en wil beter toezicht zodat de gemeente zich voortaan houdt aan haar eigen
regels. Ondanks brieven aan wethouders en inspreken in de raad houdt de gemeente vast
aan haar lijn. De Krijtmolen vreest hetzelfde lot te ondergaan als zaagmolen De Otter, die
sinds tien jaar vrijwel werkeloos ingeklemd ligt tussen hoogbouw in west. In De Volkskrant
van vorige week stond hierover een groot artikel. Het bestuur van de bewonersvereniging
gaat wethouder Van Doorninck nu een brief schrijven waarin het steun betuigt met de
Krijtmolen. Misschien dat u als dijkbewoner dat zelf ook kunt doen?
Als bestuur van de bewonersvereniging willen we graag een beroep op u doen om uw
contributie voortaan per incasso te voldoen. Dat maakt het innen van de contributie een stuk
simpeler – zonder dat u veel risico loopt (opzeggen is eenvoudig, het maximum is € 15).
Inmiddels hebben al 75 dijkbewoners een machtiging ondertekend. Als u dat nog niet
gedaan hebt, wilt u dan bijgaande machtiging printen, invullen en ondertekenen, en bij nr
176 (Jan Smit) in de bus doen?
Nieuwe bestuursleden gezocht! Tot slot: door persoonlijke omstandigheden heeft ons
trouwe bestuurslid Jan Bijer moeten besluiten om zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen.
Omdat een ander bestuurslid regelmatig voor zijn werk in het buitenland moet zijn, is de
spoeling nu wel erg dun geworden. Daarom roep ik bij deze kandidaten op zich te melden bij
Marieke Oomen (nr. 280) en/of bij mij (nr. 220). Vooral op het gebied van secretariaat en
communicatie kunnen we wel wat versterking gebruiken! Misschien een goed voornemen
voor het nieuwe jaar?

Namens het bestuur van de bewonersvereniging Buiksloot een gezond en actief 2019 gewenst!
Pieter Hettema (voorzitter)
Bijlage: Machtiging incasso contributie (z.o.z.).
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Doorlopende machtiging
SEPA
Naam : Bewonersvereniging Buiksloot,
Adres: Jan Smit, penningmeester Buiksloterdijk 176, 1025WC Amsterdam, Nederland
IBAN Bewonersvereniging Buiksloot NL79 INGB 0004 5634 18
Incassant ID:
NL93ZZZ798386180000
Reden betaling:
Jaarlijkse contributie
Om onze begroting te laten sluiten heeft de ledenvergadering in 2017 besloten de contributie
vast te stellen op € 10, en te bevorderen dat de inning zoveel mogelijk via een incassomachtiging verloopt. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Bewonersvereniging Buiksloot om een ieder jaar doorlopende incasso-opdracht te sturen naar
uw bank om een bedrag van max.€ 15 van uw rekening af te schijven en aan uw bank om
doorlopend (elk jaar) aan het eind van het jaar een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Bewonersvereniging Buiksloot.
U krijgt minimaal twee weken voor de datum van incasso bericht via email
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment
van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. Als
u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen
machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen
bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, en in de bus doen bij nr.176, of scannen en opsturen
naar jansmit2@icloud.com, of info@buiksloterdijk.org dan kunt U dit exemplaar voor uw
administratie bewaren. (Dik gedrukt* in ieder geval invullen)!
Naam Ondergetekende:
________________________________________________*
Straat+huisnr:
________________________________________________________*
Postcode + Woonplaats:
__________*
__________________________________*
Emailadres:
_________________________________________________*
Rekeningnummer (IBAN-formaat):
____________________________________*
Datum ondertekening:
__________________________________________________*
Kenmerk machtiging: 2018- _ _ _ _ *
(vul op de streepjes uw huisnummer in met een 0 (nul) ervoor. Voorbeeld: 2017-0176. Dit
nummer is tevens uw lidmaatschapsnummer. De datum van ondertekening en dit kenmerk zijn
van belang voor de incasso)
Handtekening:

________________________________________________________
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