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Nieuwsbrief januari 2021

Beste Noordrusters,

Er is veel gebeurd sinds ons vorige bericht. Toen kondigden we aan dat de
gemeente ondanks enorm protest vanuit de buurt de vergunning heeft
afgegeven voor Noordkust. Een behoorlijke teleurstelling, vooral ook omdat het
ons in een ‘tegen’-positie drukt die we steeds hebben willen vermijden. Nu
opent een nieuwe formele fase in het proces. En daar moeten we allemaal voor
in actie.

NU moeten we maximaal van ons laten horen!

Veel van ons zijn wel een beetje moegestreden: we hebben veel inzet getoond,
we hebben steeds alle feiten weer bij elkaar gezocht en we hebben veel
gesprekken gevoerd. Maar we zijn door het stadsdeel niet gehoord. Wat staat
ons te doen? 

1. Samen juridisch optrekken: koppel uw rechtsbijstandverzekering

Net als bij het succesvolle gevecht bij de Erfpacht, kunnen we ook nu
rechtsbijstanden aan elkaar koppelen. Verschillende verzekeraars van
Noordrusters hebben al aangegeven dat we een zaak hebben en ze hebben
hun steun toegezegd. Hoe meer verzekerden zich aansluiten hoe beter. Heeft
u een Rechtsbijstandverzekering met Module Wonen? Check het even en
neem zo snel mogelijk contact met ons op!
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neem zo snel mogelijk contact met ons op!

 2. Fondsen inzamelen voor de resterende kosten

De verzekeraars zullen niet alle kosten dekken. Een deel moeten we zelf
dragen. We hebben een geweldige advocate, maar hebben geld nodig om haar
aan het werk te zetten. Dus vragen wij u om een donatie naar
draagkracht om onze portie van de kosten te dragen. Dit kan op het
rekeningnummer van de stichting die de belangen van de buurt behartigt:
Stichting Zosenerdam: NL51 TRIO 0379 6869 96 ovv Noordrust.

3. Maak bezwaar!

Bij de eerste vergunningsaanvraag van Noordkust schreven maar liefst 258
mensen een uniek bezwaar en dat maakte indruk. Klim in de pen.
Op www.noordrust.nl vindt u alle achtergronden en informatie om u te helpen. 

4. Algemene steunbetuiging: teken de petitie

De petities vond u misschien al in uw brievenbus. Het staat niet gelijk aan
bezwaar, maar een grote berg handtekeningen geeft wel een goed signaal.
Mocht u de petitie kwijt zijn of mochten andere mensen in uw gezin ook willen
tekenen, dan kunt u de petitie downloaden, printen en ondertekenen. U kunt
deze inleveren op Schellingwouderdijk 101, Beemsterstraat 32,
Nieuwendammerdijk 355 of  2e Vogelstraat 33.

5. Praat er met uw buren over!

Er zijn nogal wat misverstanden over de plannen rond Noordkust. Mensen
denken dat het wel los zal lopen. Dat we wel aan de bel kunnen trekken als de
overlast te groot wordt. De realiteit is echter dat als ze er eenmaal zitten, dat
het dan te laat is. Voor strakke handhaving is geen capaciteit en de boetes die
worden uitgedeeld staan in het niet van de extra omzet. 
 
We begrijpen dat de stad in ontwikkeling is en uiteraard lijkt het ons ook fijn om
elkaar op een terrasje in de buurt te ontmoeten, maar Noordkust is veel
ambitieuzer dan dat: meer dan duizend bezoekers per dag, door de week open
tot 1 u ’s nachts, in de weekenden tot 3 u, gelegenheid om festivals te
organiseren. 
Het lijkt erop dat we –mits we snel in actie komen- effect kunnen hebben op dit
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Het lijkt erop dat we –mits we snel in actie komen- effect kunnen hebben op dit
besluit, en vervolgens mee kunnen denken over iets waar de buurt wél iets aan
heeft. We rekenen op u.
 
Meer informatie over de vergunning en over hoe je bezwaar kunt maken etc.
kun je vinden op de website van Noordrust: https://www.noordrust.nl

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

Onze mailadres is:
nieuwsbrief@noordrust.nl

Wijzigen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Hier kun je  update your preferences of unsubscribe from this list.
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