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Nieuwsbrief #01 Maart 2019
Beste Noordrusters,
Hierbij de nieuwsbrief van deze maand met een kleine update van wat er
speelt, wat er komen gaat en wat je zelf eventueel kan ondernemen.

Wat er speelt.
• Op dit moment zijn we vanuit Noordrust in gesprek met zowel de gemeente
als ook met Heren2.
Op deze manier proberen we voor te sorteren op een goede participatie die
vruchten afwerpt op de lange termijn.
• De zienswijzen voor de aanvragen van de horeca exploitatie en die voor de
drank / en horeca vergunningen lopen nog steeds. Er is tot op heden nog geen
besluit genomen, dus kunnen we nog geen bezwaar maken. Hou de app van
de Gemeente Amsterdam in de gaten voor mogelijke besluitvormingen.

Wat gaat er komen.
• Op 23 maart en 24 maart vinden weer de schoonmaak acties plaats van
zowel de schellingwouderbreek als ook de ij-oever bij het schellingwouderpark.
Als je wilt helpen, graag. Alle handjes zijn welkom.

Wat kun je zelf doen.

Wat kun je zelf doen.
• Onze deelgroepen kunnen altijd hulp gebruiken. Kijk op de site Noordrust.nl
onder de sectie organisatie voor de onderverdeling van de deelgroepen en
meld je aan via mail@noordrust.nl als je bereid bent om een deelgroep te
helpen.
• Hou gedurende de aankomende periode af en toe de agenda op de site in de
gaten. Mochten er nieuwe aanvragen worden ingediend waar we jullie
zienswijzen weer voor ku neen gebruiken, dan zullen we dat op deze plek zo
snel mogelijk melden. In de sectie Actie zal dan wederom een blauwdruk
geplaatst worden voor de zienswijze die je kan gebruiken als leidraad.
Volgende maand volgt er weer een nieuwe nieuwsbrief, waarin we iedereen op
de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent onze buurt.
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