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Nieuwsbrief #10 juni 2020
Beste Noordrusters,
In deze voor veel mensen moeilijke tijden, wordt ook de dorpse samenhang
weer prettig duidelijk. We helpen elkaar een handje, delen spullen en plantjes
en maken op gepaste afstand een praatje met buren en passanten. Die
passanten, dat zijn er veel deze dagen. Onze prachtige omgeving wordt steeds
intensiever gebruikt door mensen die groen, ruimte en rust zoeken.
Boomhutten in het Rietland, voorzichtige zwemmers in het
Schellingwouderpark en heel veel wandelaars: zonder uitzondering roemen zij
het unieke karakter van de omgeving. Het ruige groen, maar ook de dorpse
hartelijkheid met bankjes en picknicktafels waar iedereen neer mag strijken. En
dan weten we weer waarom wij u ook vandaag weer een nieuwsbrief sturen.

Vergunningsaanvraag wéér incompleet?
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat TNT Explosive Productions
officieel de vergunningsaanvraag voor Noordkust had ingediend. Vorige week
is deze Omgevingsaanvraag alweer voor de derde keer door het stadsdeel
teruggestuurd omdat deze onvolledig zou zijn. Formeel kon de aanvraag
daarmee al buiten behandeling worden gesteld. Waarom dat tot nu niet
gebeurde begrijpen we niet goed. Maar we volgen de procedure op de voet.
Ondersteund door Stichting Zosenerdam hebben we ons ingezet om alle

Ondersteund door Stichting Zosenerdam hebben we ons ingezet om alle
kanten van deze aanvraag te belichten. Wat kan of mag er niet? Kloppen de
aannames? Hoe kunnen initiatieven zich beter tot de omgeving verhouden?
Wat zouden goede alternatieve ideeën zijn?
Grote pijnpunten in de aanvraag blijven wat ons betreft de grote aantallen
bezoekers en de overlast die dat geeft, ook bij het verlaten van het terrein.
Even ter vergelijking: 700 bezoekers dat is zoiets als een hele middelbare
school. De veiligheid, vervoer, parkeren en overlast van drank en drugs: met de
beperkte handhavingsmogelijkheden van de gemeente zijn dit zaken die niet
makkelijk bijgestuurd kunnen worden als het eenmaal los gaat.
De belangrijkste focus heeft op dit moment echter de geluidsoverlast. De
berekeningen die waren ingediend hadden aannames die niet realistisch lijken.
Wij hebben daarom een onafhankelijke geluidsexpert ingehuurd. Dergelijke
kosten zijn voorgeschoten door een kleine groep. Met een ‘tikkie’ in de app
groepen hopen we dat we deze kosten beter kunnen spreiden samen, zodat we
op feitelijkheden constructief in gesprek kunnen blijven met het stadsdeel. Wie
liever zelf overmaakt, dat kan ook, op rekeningnummer NL51 TRIO 0379 6869
96 tnv Stichting Zosenerdam.

Groene longen: eerste ecologische inventarisatie is klaar
De Schellingwouderscheg is één van de groene longen in onze stad. Een
groep betrokken buurtbewoners zet zich in voor de bescherming en versterking
van deze aaneengeschakelde groene zone, die zo belangrijk is voor mensen,
dieren en planten. Met financiële steun van het stadsdeel ligt er nu een
professionele ecologische visie, met een beschrijving van alle dieren- en
plantensoorten die in ons gebied voorkomen. Met deze lijst bij de hand is het
makkelijker om de impact van ontwikkelingen op onze natuur te beoordelen. En
om samen in te zetten om onze prachtige omgeving te beschermen en te
verrijken.

Schellingwouderscheg: Groene Long
De Schellingwouderscheg één van de groene longen in onze stad. Een groep
betrokken buurtbewoners zet zich in voor de bescherming en versterking van
deze aaneengeschakelde groene zone, die zo belangrijk is voor mensen,
dieren en planten. Met een sterk manifest vragen zij de politiek om aandacht.
De inzet? Een professionele ecologische visie op de Schellingwouderscheg.

Lees het stuk hier

Houd moed en help elkaar
Zag u de vlaggen al langs de Nieuwendammerdijk? Houd moed in deze rare
tijden. Blijf elkaar helpen. Dat geldt ook voor onze lokale horeca. De
restaurants, cafés en koffietentjes die binnenkort weer open mogen hebben
een pittige tijd achter de rug. Maar ook veel andere buurtondernemers hebben
het pittig. Laten we elkaar helpen waar dat kan. En voor wie dat nodig heeft:
durf om hulp te vragen. Want er zijn zoveel mensen en zoveel talenten in de
buurt die iets voor elkaar kunnen betekenen!

Wat kun je doen voor Noordrust
Check of je buren al zijn aangehaakt bij Noordrust. Aanmelden voor de
Nieuwsbrief kan hier.
Heb je contacten die interessant zijn voor Noordrust? Bij de politiek, bij
belangenorganisaties of bij buurtinitiatieven? Neem contact met ons op!
Doneer een kleine bijdrage aan Stichting Zosenerdam via het tikkie in de
appgroep of door zelf een bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL51 TRIO 0379 6869 96 om zo de kosten die nu gemaakt zijn en straks
gemaakt worden dekkend te maken door het collectief.

Noordrust Nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is of betrokkenheid gevraagd
wordt. Input of ideeën? We horen ze graag!
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