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Nieuwsbrief #11 september 2020
Beste Noordrusters,
De afgelopen zomer hebben we allen weer veel en lang mogen genieten van
het buitenzijn. Het geweldige weer zorgde tot mooie zwemmomenten langs het
IJ en lang nazitten buiten in de tuin of in het gemeenschappelijk groen. En met
de mooie Indian Summer in het vooruitzicht is er weer zicht op dit soort
heerlijke momenten.
Intussen loopt de aanvraag van Noordkust voor het inrichten van grootschalige
horeca helaas gewoon door. En is er wegens het incompleet zijn van de
aanvraag wederom uitstel verleend en wel tot 8 oktober.

Tijd om navraag te doen
De gemeente schreef al eerder in brieven dat als de volgende ronde weer niet
compleet zou zijn, dat ze dan de aanvraag stop kan zetten. Maar dat is tot op
heden niet gebeurd. Daarom hebben we ingesproken bij het stadsdeel. Het
gehele gesprek is hier na te kijken, wij beginnen rond minuut 41.

Conclusie
De conclusie is simpel: we zullen nog even geduld moeten hebben. De
gemeente houdt zich in dit proces heel zorgvuldig aan alle regels die hiervoor
worden opgesteld. Pas zodra de aanvraag compleet is ingediend kan de

Gemeente een besluit nemen. Maar het eindpunt lijkt zo langzamerhand wel in
zicht. Vanuit Noordrust zullen we dus de komende periode het geheel goed in
de gaten houden. Zodra er meer bekend is houden we jullie natuurlijk op de
hoogte. En dat geldt ook voor het geval er actie of hulp vanuit de buurt gewenst
is.

Wat kun jij doen?
Check of je buren al zijn aangehaakt bij Noordrust. Aanmelden voor de
Nieuwsbrief kan hier.
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.
Heb je contacten die interessant zijn voor Noordrust? Bij de politiek, bij
belangenorganisaties of bij buurtinitiatieven? Neem contact met ons op!

Noordrust Nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is of betrokkenheid gevraagd
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Onze mailadres is:
nieuwsbrief@noordrust.nl
Wijzigen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Hier kun je update your preferences of unsubscribe from this list.

