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Nieuwsbrief januari 2022

Beste Noordrusters,
Het is een tijdje stil geweest. We zijn namelijk nog steeds in afwachting van het
besluit rond onze bezwaren. Geen nieuws goed nieuws? Als dat waar was
hadden we nu een feestje gevierd.  

Meer dan 9 maanden wachten op uitspraak
Op 20 april 2021 hebben 128 mensen hun bezwaar toegelicht tegen Noordkust
bij het Juridisch Bureau. De normale procesgang is dat hierna binnen 6 weken
een uitkomst wordt gedeeld met alle betrokkenen. ‘Het is een complexe zaak
met veel belangen en dat kost tijd’, zegt het stadsdeelbestuur als we na 9
maanden toch maar wéér verhaal gaan halen. 
Onze inspraak en ook de reacties daarop kunnen jullie hier zien.  

Vergunning aan…. Heren2?
De aanvragers, het ondernemersduo achter Roest, hebben Amsterdam de rug
toegekeerd en zijn geëmigreerd naar Portugal. Toch eindigt ook hier de strijd
niet. Het is namelijk onduidelijk of zij nog een rol spelen, of dat ze alleen een
stroman zijn van Heren2, de projectontwikkelaars die onder meer de grond van
de Oranjewerf bezit.  

Op naar de gemeenteraadsverkiezing
Half februari mogen we een uitspraak verwachten. We hopen dat die ook
daadwerkelijk komt. We zijn dan bijna drie jaar verder en met de
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gemeenteraadsverkiezingen wisselt ook onze lokale vertegenwoordiging.
Stemadvies geven we niet – maar het loont om even goed in de gaten te
houden waar welke partijen voor staan (en wat ze voor ons deden). 

Wat kunt u nu doen?
Blijf het gesprek voeren over de onwenselijkheid van initiatieven als Noordkust.
Zorg dat het onderwerp op de radar blijft bij buren en als ze die nog niet
ontvangen: laat ze zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief. Zo snel er
uitspraak is komen wij weer in de lucht. 

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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