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Agendapunt

Besluit

1. Vaststellen agenda

-

2. Verkeer/OV

Er zijn veel zorgen over zwaar verkeer. De buurt geeft
aan dat er al een programma bestaat om hier iets
aan te doen, maar dat wordt nog niet uitgevoerd. De
buurt vraagt waarom dit plan niet uitgevoerd wordt
en of dit boven water gebracht kan worden?
Slecht bermen zijn een groot probleem in Landelijk
Noord. Het is gevaarlijk en grote auto’s zakken erin,
vooral veel problemen bij de Popperdammergouw.
Bebording om te waarschuwen zouden een tijdelijke
oplossing kunnen brengen, maar uiteindelijk zodat de
bermen opgeknapt moeten worden. Er wordt gezegd
dat hier ook een plan voor zou liggen, namelijk
‘wegen gewogen’, maar het wordt niet uitgevoerd.
Daarbij zijn er geluiden dat de Schellingwouderdijk
betaald parkeren nodig zou hebben, omdat iedereen
in de berm staat.
In Zunderdorp en Ransdorp is er veel sluipverkeer
tijdens de spits. Er zou al een plan liggen om dit tegen
te gaan. Hoe staat het met de uitvoering?
De afwerking van bestrating na het aanleggen van
glasvezel is van vrij slechte kwaliteit. Hopelijk kan dit
in de toekomst beter afgewerkt worden.
Veel fietspaden in Landelijk Noord hebben geen
belijning. Geeft zonder straatlampen vaak gevaarlijke
situaties.
Er zijn zorgen over de veiligheid van de Wijkergouw.
Het is nu al gevaarlijk voor kinderen, maar er zijn nog
meer zorgen voor als er dadelijk meer verkeer komt.
Is er een onderzoek om te weten te komen of de
Wijkergouw wel veilig genoeg is voor een straat?
Er zijn veel zorgen over OV, maar blijkbaar is er een
OV-commissie bezig om hierover in gesprek te zijn.
De prijs is wel erg duur. Om vanaf Zunderdorp binnen
de ring te komen kost je echt erg veel.
Dringend verzoek om geen windmolens en
zonnepanelen in het landschap te plaatsen.
Bewoners zijn tevreden dat Landelijk Noord nu niet
als zoekgebied is aangewezen. Het is nu alleen wel
een ‘nee, tenzij…’ en ze willen er op aan dringen dat
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er alles aan gedaan moet worden om het ook een
‘nee’ te houden. Wel zijn er uit Landelijk Noord veel
geluiden dat het jammer is dat Landelijk Noord geen
zoekgebied is voor zonnepanelen op daken.
Bewoners, waaronder grote schuren van boeren,
zouden erg graag zonnepanelen op hun daken willen
hebben om bij te dragen aan de energietransitie,
alleen het energienet in Landelijk Noord is hier niet
sterk genoeg voor, dus dat zou dan verbeterd
moeten worden. Misschien is dit een optie nu er op
veel plaatsen in Landelijk Noord nieuwe bestrating
wordt gelegd.
Er waren heel erg veel zorgen over het programma
‘Wetlands’. Volgens bewoners betekent dat
vernatting de bedrijsvoering zou stoppen en dat
boeren zouden boeren zonder grond. Veel angst
vanuit bewoners dat de gemeente wil gaan
bebouwen. Misschien goed om de
stadsdeelcommissie meer in te lichten over dit plan.
Het is moeilijk om subsidie voor warmtepomp aan te
vragen.
WOZ-waarde wordt veel te hoog.
Amsterdam en KPN zouden hebben gezegd dat
glasvezel in Amsterdam gratis wordt, maar Landelijk
Noord heeft er voor betaald.
Er zijn zorgen vanuit bewoners die zwaar verkeer
vervoeren als de Markermeerdijk sluit.

3. Participatie/Activiteiten

Bloemenlint
Bewoonster zal tzt komen inspreken

Ontwikkeling Gembo-terrein
Noordkust
Vergunningverlening. Stand van zaken;
bewoners geven aan graag een gesprek te
willen voordat de vergunning eventueel
wordt verleend. Bewoners zijn verenigd in
Noordrust. Is het mogelijk het besluit uit te
stellen om meer tijd voor een gesprek te
genereren?
Krakers Zunderdorp
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Bewoners merken activiteiten rondom de
krakers; handhaving/ gebiedsmakelaar.
Misschien contact leggen. Vragen over
honden, in combinatie met naburige
schapen.

Dorpshuis de Beke/ nieuwbouw basisschool
OBS De Weidevogel
Graag aandacht blijven houden voor deze
problematiek. Subsidie/ vastgoed.
Boerenerf Durgerdammerdijk 138
Voormalige boer had vragen over nota
Ruimte voor Ruimte. Kan deze voormalige
boer ergens anders terecht?

9. Mededelingen van de
stadsdeelcommissie

11. Termijnagenda
12. Rondvraag/Sluiting

