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De laatste
stadsdeelkrant
de krant viel elke week heel trouw
bij ieder op de mat
vol van verhalen over Noord
gedrukt en zwart op wit
hij schreef over de nieuwe school
het bouwen van de brug
het vallen van de bladeren
het vegen van het plein
het broeden van de ooievaar
het kiezen van de raad
de klanken van het festival
de bomen in het park
de krant berichtte over jou
en mij en iedereen
hij toonde ons de stad, de buurt
de mensen uit de straat
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nu is het klaar, de drukpers stopt
de drukkers gaan naar huis
de krant gaat naar het oud papier
of om de verse vis
de krantenjongen stalt zijn fiets
en schudt zijn tassen leeg
hij rookt een laatste sigaret
en staart over het IJ
de schrijver laat een stille traan
het waren mooie jaren
dan lacht ze en ze draait zich om
ze richt de blik naar voren
er wacht alweer een nieuw verhaal
nog zoveel te vertellen
van één ding kan ze zeker zijn
houzee, de pen zwijgt nooit!
Jeroen Kleijne

Nieuwjaarsreceptie 2015
(foto Jasper Juinen voor A’DAM Toren)

Nieuwjaarsreceptie 2015

Kom naar de nieuwjaarsreceptie 2015 stadsdeel Amsterdam-Noord
Kom naar
devan
Nieuwjaarsreceptie
Stadsdeel
Vrijdag
9 januari
17.00 tot 20.00 uur in het2015!
stadsdeelhuis
aan het Amsterdam-Noord
Buikslotermeerplein 2000
Vrijdag 9 januari vanaf 17.00 tot 20.00 uur op het stadsdeelhuis aan het Buikslotermeerplein 2000.

Noord.amsterdam.nl
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Bekendmakingen
Uitbreiding marktterrein Pekstraat
De manager afdeling Grondzaken en
Bedrijven van Stadsdeel Noord heeft op
16 december 2014 besloten (zaaknummer Z14-60673/3572) het marktterrein van
de warenmarkt te vergroten met 2 x 16
strekkende meter (t/m Van der Pekstraat
39) en het marktterrein voor de themamarkt
te verplaatsen naar het zuiden tot aan de
Anemoonstraat.
Toelichting
In het Instellingsbesluit voor de themamarkt
is de mogelijkheid opgenomen om – indien
er sprake is van ruimtetekort op de reguliere
warenmarkt – de reguliere warenmarkt te
vergroten onder gelijktijdige verlenging
van de themamarkt. Sinds de verhuizing
van de markt naar de Van der Pekstraat in
september 2014 is er gebruik gemaakt van
een gedeelte ‘overloop’ op de themamarkt,
waardoor er dagelijks 8 extra kramen voor
sollicitanten konden worden geplaatst.
De afgelopen maanden is gebleken dat deze
plaatsen goed benut worden. Gedurende
de eerste weken waren er incidenteel te
weinig plaatsen voor sollicitanten, maar
inmiddels zijn er vrijwel altijd voldoende
plaatsen en vaak ook lege kramen op de
markt. Wel komt het voor dat sollicitanten
slechts één kraam kunnen huren, terwijl ze
er twee zouden willen huren. De warenmarkt
komt daarmee op 536 strekkende meter.
De themamarkt wordt ingekort met het
gebied tussen de Van der Pekstraat 39 t/m
43. Om dit te compenseren en om een geleidelijke groei van de themamarkt mogelijk
te maken, wordt de themamarkt uitgebreid
tot aan de Anemoonstraat. Ter hoogte van
de Oleanderstraat zullen banken geplaatst
worden. De marktplaatsen ter hoogte van
het pleintje van de Jasmijnstraat zullen in
voorkomende gevallen voor standhouders
beschikbaar worden gesteld.
In het Instellingsbesluit voor de themamarkt
staat opgenomen dat de themamarkt
maximaal 128 meter lang kan worden. Met
deze aanpassing wordt de Themamarkt 126
– 132 strekkende meter (afhankelijk van de
aanwezigheid van standwerkers).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken
tegen deze besluiten door binnen 6 weken
bezwaar in te dienen bij het dagelijks bestuur
van de bestuurscommissie Noord.
De besluiten zijn in te zien bij de balie
Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot
15.00 en donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.
Voor meer informatie of als u de besluiten
digitaal wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met winkelcentrummosveld@noord.
amsterdam.nl . Een medewerker van het
projectbureau neemt dan contact met u op.
Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat zij de volgende aanvragen
heeft ontvangen voor een omgevingsvergunning:
n OLO1564273 Molenwijk 5, 1035EE.
Tijdelijk gebouw school de Krijtmolen
(gebouw B). Bouwen. Ontvangen 4 december 2014.
n OLO1569027 Wingerdweg 383,
1032AM. 1 Boom. Kappen. Ontvangen 8
december 2014.
n OLO1568243 Durgerdammergouw 2,
1028BT. 29 Bomen. Kappen. Ontvangen
8 december 2014.

OLO1568619 Durgerdammergouw 2,
1028BT. 23 Knotwilgen. Kappen. Ontvangen 8 december 2014.
n OLO1572217 Voordewind 36, 1034KV.
4 Bomen.Kappen. Ontvangen 10 december 2014.
n OLO1572253 Meteorenweg 367,
1033HD. 2 Bomen. Kappen. Ontvangen
10 december 2014.
n OLO1564351 Molenwijk 5, 1035EE.
School de Krijtmolen gebouw A + B.
Brandveilig gebruik. Ontvangen 4 december 2014.
Ingediende aanvragen liggen formeel niet
ter inzage. U kunt de aanvraag wel inzien bij
de afdeling Vergunningen in het servicecentrum op het stadsdeelhuis. Maak voor inzage
een afspraak via
www.noord.amsterdam.nl/wonen/dienstverlening of bel 14020
n

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht heeft
besloten voor de volgende aanvraag de
beslistermijn te verlengen met een termijn
van maximaal 6 weken:
n OLO1494141 Ridderspoorweg,
1032LH. Bouwen. Handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening. Verzonden 12
december 2014.
n OLO1514167 Moestuinlaan 22,
1036KD. Bouwen. Handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening. Verzonden 16
december 2014.
n OLO1497209 A. Moenstraat 45,
1022HK. Bouwen. Verzonden 11 december 2014.
Tegen een besluit om de beslistermijn te verlengen kan geen bezwaar worden gemaakt.
Ontwerpbesluiten ter inzage
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat zij voornemens is vergunning te verlenen voor:
n OLO1445713 Duinluststraat 91,
1024WC, Bouw 18 eengezinswoningen.
Bouwen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
woensdag 24 december 2014 gedurende
zes weken ter inzage bij het bouwloket in
het servicecentrum op het stadsdeelhuis.
Zienswijze
Tijdens de periode van terinzagelegging
kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingediend. De zienswijzen
moeten worden gericht aan het algemeen
bestuur van de bestuurscommissie Noord
van de gemeente Amsterdam, ter attentie
van team Bouw, Postbus 37608, 1030 BB te
Amsterdam.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met
Bouwloket, telefoonnummer 020 2529303.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen het uiteindelijke besluit kan worden
ingediend als men belanghebbende is en
een zienswijze tegen het ontwerpbesluit
heeft ingediend.
Van rechtswege verleende
vergunning(en)
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege zijn verleend:
n OLO1570975 Berberisstraat 41,
1032EK. Dakopbouw, dakterras. Bou-

wen. Handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening. Verzonden 12 december 2014.
Bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet, binnen
zes weken na verzending van de mededeling
dat de vergunning van rechtswege is ontstaan, worden ingediend bij het algemeen
bestuur van de bestuurscommissie Noord
van de gemeente Amsterdam, ter attentie
van de afdeling Juridisch Bestuurlijke Zaken,
Postbus 37608, 1030 BB te Amsterdam.
Inwerkingtreding
De besluiten treden inwerking na afloop van
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of, als bezwaar is gemaakt, nadat
op het bezwaar is beslist. Als de vergunninghouder een verzoek om opheffing van de
schorsing heeft gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, treedt
de vergunning in werking als dit verzoek is
toegewezen.
Geheel of gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning geheel
of gedeeltelijk heeft verleend:
n OLO1549233 Rode Kruisstraat 14,
1025KN. Vergroten entree, wijzigen gebruik van bijeenkomst- naar sportfunctie.
Bouwen. Verzonden 12 december 2014.
n OLO1478941 Buikslotermeerdijk 83,
1025WH. 6 Bomen entree begraafplaats.
Kappen. Verzonden 15 december 2014.
Bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken na verzending van het besluit
worden ingediend bij het algemeen bestuur
van de bestuurscommissie Noord van de
gemeente Amsterdam, ter attentie van de
afdeling Juridisch Bestuurlijke Zaken, Postbus 37608, 1030 BB te Amsterdam.
Deze bezwaarschriften hebben geen schorsende werking: het project kan (ondanks
een ingediend bezwaarschrift) worden
uitgevoerd, tenzij de vergunning door de
Voorzieningenrechter is geschorst (voorlopige voorziening).
Inwerkingtreding
Besluiten die (mede) betrekking hebben
op de activiteiten ‘het uitvoeren van een
werk of werkzaamheden’, ‘sloop’ (tenzij de
activiteit sloop uitsluitend betrekking heeft
op het verwijderen van asbest), ‘handelingen met gevolgen voor monumenten’ en/
of ‘kappen’, treden in werking na afloop
van de termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift, tenzij gedurende de
bezwaartermijn tevens een verzoek om een
voorlopige voorziening is gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam.
De overige besluiten treden in werking op
de dag na verzending van het besluit.
Indien een vergunning in fasen wordt verleend, treden de besluiten voor de eerste
en tweede fase in werking op de laatste van
de dagen waarop de afzonderlijke besluiten
in werking zouden treden.
Voorlopige voorziening
Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
worden verzocht een voorlopige voorziening.
Het verzoek om voorlopige voorziening
moet worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070

AW Amsterdam. Aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffiegeld).
Geheel of gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:
n OLO846849 Walmolen 5-42, 1035BK.
26 appartementen. Brandveilig gebruik.
Verzonden 15 december 2014.
n OLO1266407 Kampina 7, 1025DD.
Maken 8 studentenkamers op eerste verdieping. Bouwen. Handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening. Brandveilig gebruik.
Verzonden 12 december 2014
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen dit besluit kan worden ingediend als
men belanghebbende is en een zienswijze
tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.
Beroep
Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. Het
beroepschrift moet binnen zes weken na
datum van besluit worden ingediend bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Deze beroepschriften hebben geen schorsende werking: het project kan (ondanks een
ingediend beroepschrift) worden uitgevoerd,
tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt inwerking na afloop
van de termijn voor het indienen van een
beroepschrift. Als er een beroepschrift en
een verzoek om schorsing is ingediend en de
schorsing is toegewezen, treedt het besluit
niet in werking. De uitspraak van de Rechtbank op het beroepschrift is bepalend of het
besluit alsnog in werking treedt.
Voorlopige voorziening
Als tijdig beroep is ingesteld, kan aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
worden verzocht een voorlopige voorziening.
Het verzoek om voorlopige voorziening
moet worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffiegeld).
Overige besluiten
n Z14-65049 Sixhavenweg 6, 1021HG.
Ligplaats- en vervangingsvergunning
woonboot.
n Z14-26559 Kalkoenstraat 11c, 1022BA.
Beëindigen exploitatie kinderdagverblijf
‘flamingo Regenboog BV’, per 9 december 2014.
n Z14-26539 Kalkoenstraat 11c, 1022BA.
Beëindigen exploitatie buitenschoolse
opvang ‘flamingo Regenboog BV’, per 9
december 2014.
n Z14-26530 Volendammerweg 150-152,
1024JR. Beëindigen exploitatie kinderdagverblijf ‘Fesa’,per 9 december 2014.
Bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken na verzending van het besluit
worden ingediend bij het dagelijks bestuur
van het stadsdeel Noord van de gemeente
Amsterdam, ter attentie van de afdeling
Juridisch Bestuurlijke Zaken, Postbus 37608,
1030 BB te Amsterdam.
Deze bezwaarschriften hebben geen schorsende werking: de aanvrager kan (ondanks
een ingediend bezwaarschrift) uitvoering
geven aan het besluit, tenzij de vergunning
door de voorzieningenrechter is geschorst.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking op de dag na
verzending van het besluit.
Voorlopige voorziening
Indien tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan
de voorzieningenrechter van de rechtbank
worden verzocht een voorlopige voorziening.
Het verzoek om voorlopige voorziening
moet worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffiegeld).
Rectificatie
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week 47
n OLO1494289 Beemsterstraat 300,
1024 BL. 16 Bomen. Kappen. Ontvangen
31 oktober 2014.
de locatie moet zijn kruising Beemsterstraat/Werengouw, Aantal bomen moet
zijn 23.
n OLO1524223 Buiksloterweg 205,
1025WD. 1 Boom. Kappen. Ontvangen 5
november 2014.
de locatie moet zijn Buiksloterdijk 205.
Melding noodkap
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord van de gemeente Amsterdam
maakt bekend dat er noodkap plaatsvindt
zoals hieronder omschreven. Er wordt zo snel
mogelijk gestart met de werkzaamheden.
n Wildrijkstraat naast 33, 1024CL. Kap 2
stuks kastanje vanwege ziekte.
n Callantsoogstraat t/o 13, 1024CP. Kap 1
kastanje vanwege ziekte.
n Wingerdweg t/o 343, 1032AL. Kap 1
gleditsia, boom is instabiel.
Tegen de melding noodkap kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Vergaderingen commissie voor welstand
en monumenten (alleen op telefonische
afspraak).
n do 29 januari, 09.30 uur, stadsdeelhuis
n wo 11 februari, 10.00 uur, Weesperplein 8
n do 19 februari, 09.30 uur, stadsdeelhuis
n wo 4 maart,10.00 uur, Weesperplein 8
Voor meer informatie en de agenda van
de vergaderingen kunt u terecht op www.
welstand.amsterdam.nl en bij de coördinator
welstand van de afdeling Vergunningen,
team Bouw. Zij is bereikbaar op woensdag
van 13.00-17.30 uur, donderdag van 9.0017.30 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur
op telefoonnummer 020 252 9384 Voor het
raadplegen van de welstandsnota zie:
www.welstandsnota.amsterdam.nl
Aanwijzing Gehandicaptenparkeerplaats
Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord maakt bekend dat hij op 11
december 2014 een besluit heeft genomen
tot aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaats:
n Overflakkeestraat tegenover perceel
nummer 26, kenteken: 54-JR-ZP
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen
zes weken na bekendmaking van het besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord,
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Hiervoor moet u
een verzoek richten -naast het indienen van
een bezwaarschrift- tot de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, sector Bestuurszaken, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.

Service-informatie

Stadsdeel Noord
Buikslotermeerplein 2000
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoonnummer: 14 020
Website: noord.amsterdam.nl
Email: info@noord.amsterdam.nl

Burgerzaken, Vergunningen,
Publieksvoorlichting en
Ondernemersloket
Openingstijden: vrije inloop
n Alle werkdagen, behalve donderdag
8.30-15.00 uur
n Let op: donderdag 13.00-19.00 uur
Openingstijden: op afspraak
n Alle werkdagen, behalve donderdag
8.30-16.00 uur
n Let op: donderdag 13.00-19.00 uur
Maak altijd eerst een afspraak voor:
Burgerzaken: ondertrouw, erkenning,
naamswijziging, innemen en beoordelen
brondocumenten (een uitspraak of een
akte die in het buitenland is opgemaakt

en zijn rechtskracht heeft verkregen in dat
land)
Vergunningen: inzage bestemmingsplannen, bouwarchief, verleende en aangevraagde vergunningen, evenementen,
omgevingsvergunning, horecavergunning,
woningsplitsing en ligplaatsvergunning.

Ophaaldagen grofvuil
Het grofvuil in Noord wordt éénmaal in
de maand opgehaald. De wijken van deze
week zijn:
n

n

Afspraak maken en digitaal
zaken regelen
Via www.amsterdam.nl/directregelen of
bel op werkdagen 14 020.
Uw vragen over de gemeente
Bel het informatienummer 14 020 voor al
uw vragen over de gemeente Amsterdam,
elke werkdag van 8.00-18.00 uur.

n

dinsdag 23 december Omgeving
Waterlandplein, Werengouw
woensdag 24 december Nieuwendam
Noordwest, Markengouw en omgeving
maandag 29 december Schellingwoude,
Landelijk Noord

Als u op een andere dag grofvuil kwijt wilt,
kunt u het naar het afvalpunt Papaverweg
brengen. noord.amsterdam.nl/afval
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Evenementen

Stadsdeelkrant
NoordNieuws
verdwijnt
Op 30 december verschijnt
de allerlaatste stadsdeelkrant
NoordNieuws. Wilt u op de
hoogte blijven van het stadsdeelnieuws, dan kunt u zich abonneren op de tweewekelijkse digitale
nieuwsbrief NoordMail. U kunt
zich hiervoor aanmelden via
www.amsterdam.nl/nieuwsbrief.

24 december t/m 6 januari

Bent u winterklaar?
Staan de wintermaanden voor
veel mensen in het teken van
strooigoed en spuitsneeuw, voor
de mannen van de gladheidsbestrijding in Amsterdam is het
vooral strooizout wat de klok
slaat. Ook in Noord staan ze
weer in de startblokken. De mannen van de Noordse winterploeg

houden de fietspaden en de
lokale wegen in de gaten. En ook
uw hulp is welkom.
De gemeente is helemaal klaar
voor het winterseizoen. De vloot
aan strooiwagens staat klaar, de
strooiroutes zijn bekend en er ligt
8000 ton zout klaar voor de strijd

Bekendmakingen
De Bekendmakingen worden
binnenkort uitsluitend digitaal
gepubliceerd op www.amsterdam.nl/bekendmakingen.
Een overzicht van de Noordse
Bekendmakingen vindt u in
NoordMail. U vindt hier ook
een link naar alle Amsterdamse
Bekendmakingen.
Gemeentekrant Amsterdam
De maandelijkse gemeentekrant
Amsterdam blijft bestaan. Elk
stadsdeel heeft een eigen editie.
In het eerste kwartaal van 2015
ontvangt u de krant op 22 januari,
19 februari en 19 maart. U vindt
alle edities op
www.amsterdam.nl/krant

www.amsterdam.nl/winter
(foto Ellen Wognum)

Laat je boom niet slingeren
amsterdam.nl/afval

Door kerstbomen apart in te zamelen kan de gemeente Amsterdam
deze duurzaam verwerken. Zo wordt
er compost van gemaakt en kunnen
kerstbomen ook worden gebruikt
voor het opwekken van groene

energie. Dat scheelt weer een hoop
vervuiling!
Na 1 januari haalt stadsdeel Noord
dagelijks met een aparte wagen de
kerstbomen op. Zet uw kerstboom
op de plek waar u normaal uw grofvuil neerzet. De kerstbomen worden
tot 21 januari opgehaald.
U kunt uw oude boom ook brengen
naar het Afvalpunt.
www.noord.amsterdam.nl/afval

Feestdagen afwijkende openingstijden
en ophaaldagen grofvuil/afval
Balie stadsdeelhuis
n Woensdag 24 december is
de balie open tot 16.00 uur.
Donderdag 25 en vrijdag 26
december (kerstdagen) is het
stadsdeelhuis gesloten.
n Op woensdag 31 december
is de balie open tot 14.00
uur. Donderdag 1 januari
(Nieuwjaarsdag) is het stadsdeelhuis gesloten
Een groot aantal producten en diensten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen
per week online regelen. Kijk op
www.amsterdam.nl/directregelen.
Huisvuil
Donderdag 25 en vrijdag 26
december en donderdag 1 januari
wordt geen huisvuil opgehaald.
n 25 en 26 december worden
opgehaald op maandag 29
december
n 1 januari wordt opgehaald op
vrijdag 2 januari
Op deze dagen werken de medewerkers van de afdeling Inzameling vanaf
6.30 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw
huisvuil op deze tijd buiten staat.

En uw eigen straat/stoep?
De gemeente komt helaas niet in
alle hoeken en gaten. Voetpaden,
sommige fietspaden en de binnenwegen strooit de gemeente
niet. Het is te kostbaar en belast
het milieu te veel. Voor uw eigen
veiligheid en die van uw buren
wordt u verzocht om uw eigen
stoep sneeuwvrij te maken door de
sneeuw te ruimen en zout te strooien. Strooizout kunt u gratis ophalen bij de werf op de Papaverweg
33, zo lang de voorraad sterkt.
Bij extreme gladheid en sneeuwval strooien medewerkers van het
stadsdeel drukbezochte en gevaarlijke plekken, zoals bushaltes, winkelcentra of bejaardenhuizen.

Waar kan ik mijn kerstboom kwijt?

Na de feestdagen willen de
meeste mensen snel van hun
kerstboom af. Wist u dat een
kerstboom ook dan nog nuttig
kan zijn?

tegen de gladheid. De dienst
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
(DIVV) strooit de doorgaande
autoroutes, het zogenaamde
hoofdwegennet, en de openbaar
vervoerroutes. Het stadsdeel doet
de fietspaden en lokale wegen.

Grofvuil
Donderdag 25 en vrijdag 26
december en donderdag 1 januari
wordt geen grofvuil opgehaald.
n 25 december wordt woensdag 24
december
n 26 december wordt maandag 29
december
n 1 januari wordt vrijdag 2 januari
Papier (blauwe kliko)
De bakken worden geleegd op
maandag 29 december i.p.v. vrijdag
26 december
Sluiting Afvalpunt
Op 24 en 31 december gaat het
Afvalpunt om 16.00 uur dicht. Het
Afvalpunt is donderdag 25, vrijdag
26 december en donderdag 1 januari
gesloten.
Ondergrondse containers voor
restafval
De ondergrondse containers
worden op deze dagen gewoon
geleegd.
Ondergronds papiercontainers
De ondergrondse papiercontainers
zijn van maandag 29 december tot
maandag 5 januari afgesloten.

Twee dijkversterkingen
Durgerdam in 2016
Vanaf 2016 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de
Waterlandse zeedijk tussen de kapel in Durgerdam en Hoorn. Ook de dijk
tussen Amsterdam en de kapel in Durgerdam is afgekeurd. Dit heeft grote
impact gedurende een lange periode voor inwoners en bezoekers van
Landelijk Noord. De bestuurscommissie Noord doet al het mogelijke om
hinder en overlast voor bewoners en bezoekers te beperken.
Een dijk moet veilig zijn en blijven,
dat is altijd het uitgangspunt. Als we
in Noord-Holland veilig willen wonen,
werken en recreëren, dan moeten we
sterke dijken hebben. De dijk langs
het Markermeer beschermt NoordHolland ten noorden van Amsterdam.
33 kilometer van de in totaal 47
kilometer lange dijk is afgekeurd en
moet versterkt worden, zodat hij de
komende vijftig jaar bestand is tegen
de effecten van ons veranderende
klimaat, zoals een hogere waterstand
die voor langere tijd tegen de dijk
aan drukt.
Portefeuillehouder Openbare Ruimte
Saskia Groenewoud: “Het werk kan
voor Durgerdam betekenen dat
de bewoners en bezoekers van dit
gebied met twee dijkversterkingsprojecten te maken krijgen. Een dijkversterking duurt tussen de 1 en 5 jaar
en veroorzaakt overlast en verminderde bereikbaarheid. De bestuurs-

Jungle Book > 26 december
Om 13.00 en 15.30 uur: ( wegens
succes terug!) in het Zonnehuis:
familiemusical Jungle Book.
www.opusone.nl

Tolhuistuin goes Latin > 27 dec.
Latin workshops en dansshows
voor kinderen en volwassenen in
de Tolhuistuin.
www.tolhuistuin.nl
Oudejaarsdisco > 29 december
Dansen op de muziek van DJ
Vic van de Reijt en Ron Tebbens
in de Buiksloterkerk. Gooi vanaf
20.00 uur de voetjes van de
vloer!
www.buiksloterkerk.nl
Winterverhalen > 30 december
Annette Benedictus verzorgt om
14.00 uur voor kinderen van 7-12
jaar in bibliotheek Nieuwendam
een workshop winterverhalen
vertellen.
Oudejaarsvuur Floradorp > 31
december
Om middernacht: hét oudejaarsvuur van Amsterdam!
noord.amsterdam.nl/evenementen

commissie Noord heeft in een brief
aan het Hoogheemraadschap en het
Rijk haar zorgen geuit en met klem
verzocht om al het mogelijke te doen
om deze twee dijkversterkingsprocessen te integreren of minimaal in tijd
te koppelen. Dit is nodig om hinder
en overlast te beperken. ”
In 2016 start de dijkversterking tussen Hoorn en Durgerdam. Het
project wordt uitgevoerd door
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. De grens van
het projectgebied ligt in het dorp,
bij de ‘kapel’. De Waterlandse
zeedijk vanaf de kapel tot aan
Zaanstad is ook afgekeurd.
De uitvoering van dit nieuwe
Hoogwaterbeschermingsprogramma
is nog onduidelijk. Bewoners en
Centrale Dorpenraad zijn al sinds
begin betrokken bij dit traject.
www.hhnk.nl/dijkversterkingen

Durgerdammerdijk (foto Fieke van Wengerden)

Voorstelling M-lab > t/m 4 jan.
14.30 + 19.00 uur: De Heksen,
familievoorstelling naar het boek
van Roald Dahl.
www.m-lab.nl
Sporten > t/m 2 januari
Zwem, klim, en klauter in de
kerstvakantie. Schrijf je in bij het
Sportloket!
noord.amsterdam.nl/sport
noord.amsterdam.nl/
evenementenkalender

