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Nieuwsbrief #03 April 2019

Beste Noordrusters,

Vorige week is de Noordrust enquête verstuurd: heel belangrijk om samen
koers te kiezen. Nog niet ingevuld? Doe het dan nu via deze link. Kost maar 5
minuten en je kunt meteen aangeven of en hoe je betrokken wilt blijven bij
Noordrust. 

Waar staan we nu?
Het lijkt even rustig. Een stilte voor de storm? Dit is waar we staan in het
proces:

De festivalaanvragen zijn teruggetrokken. Roest hoopt op opening voor
de zomer. Maar:
Er loopt een aantal vergunningsaanvragen: de omgeving-/
bouwvergunning voor ontheffing van het bestemmingsplan, een aanvraag
voor drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning. Mochten
die goedgekeurd worden dan kunnen we als buurt bezwaar indienen. Dit
is op zijn vroegst 4 juni.
Na de zomer start mogelijk een inspraaktraject voor de bouwactiviteiten
op het terrein van GEMBO/ Oranjewerf.

Koffie met Roest?

https://mailchi.mp/c96f9cb59f56/noordrust-nieuwsbrief-03-april-2019?e=e5431fd5a5
https://noordrust.us20.list-manage.com/track/click?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=fc2830610c&e=e5431fd5a5


Koffie met Roest?

Na een slechte start met weinig voorbereiding en nul participatie zoeken de
horeca-ondernemers van Noordkust, Roest, contact en betrokkenheid met de
buurt. Vanaf zondag a.s. is er iedere 14 dagen van 13-15u een koffie-inloop op
het ponton. Ga er vooral heen als je het interessant vindt. 
 
Een formeel gesprek namens Noordrust staat ook op de planning. Maar: veel
van onze bezwaren zijn gericht tegen grootschalige horeca met veel feestende
mensen in een kwetsbare omgeving. Zonder aanpassing van het concept heeft
Roest maar beperkt invloed op de negatieve effecten. Bovendien: wij willen met
Noordrust niet alleen praten over tijdelijke activiteiten, maar zoeken juist
betrokkenheid bij het eindplaatje voor de buurt.  
 

Meer gesprekken

Vanuit Noordrust zoeken we op een gestructureerde manier het gesprek met
verschillende partijen. Een update:

Ontwikkelaar Heren2: wil met Roest graag iets leuks toevoegen aan de
buurt doen en begrijpt de weerstand niet goed. Voor buurtparticipatie ten
aanzien van de bouwplannen vindt Heren2 het te vroeg. We blijven in
gesprek. 
Stadsdeel: er is begrip voor onze zorgen en de vele zienswijzen zijn ook
een graadmeter voor eventuele bestemmingsplanwijzigingen. Vanuit hert
stadsdeel wordt er dan ook gekeken naar de ontwikkelingen vanuit
vergunningen en vanuit handhaving.
Gemeenteraad: er is inmiddels al door drie mensen ingesproken bij de
gemeenteraad. Daarnaast is recent een uitnodiging voor gesprek en
buurtbezoek uitgegaan naar raadsleden met de portefeuilles Wonen,
Ruimtelijke Ordening en Groen.

Verenigen in een nieuwe stichting

Zoals eerder gemeld is het voor ons als buurt belangrijk om een goede
gesprekspartner te worden met derden. Hiervoor is het noodzaak dat wij ons
verenigen in een stichting. De stichting zal dan ook binnenkort worden opgezet
en wel onder de naam Stichting Zosenerdam. Een naam die verwijst naar de
rijke geschiedenis van onze buurt. Zosenerdam was een dorp ten noorden van



rijke geschiedenis van onze buurt. Zosenerdam was een dorp ten noorden van
Amsterdam en lag aan het IJ ten zuiden van het huidige Nieuwendam. Het dorp
bestond al in middeleeuwen maar werd in 1350 bij een stormvloed verzwolgen
waarbij een dijk doorbrak. Landinwaarts werd een nieuwe dijk en een nieuwe
dam aangelegd en ontstond zo het huidige Nieuwendam. Stichting
Zosenerdam is een naam met een rijke geschiedenis, herleidbaar voor de
gehele buurt. Zodra er meer nieuws is over de stichting laten we het iedereen
weten.

Wat kun jij doen?
 

Vul gráág de enquête in – en geef aan als je iets actief wilt doen. Wij
nemen dan contact met je op. Want Noordrust is van ons allemaal en we
kunnen elkaar goed gebruiken. 
Check of je buren al zijn aangehaakt bij Noordrust. Aanmelden voor de
Nieuwsbrief kan hier. En vraag meer mensen om de petitie alsnog te
ondertekenen. De tekst is inmiddels iets aangepast, maar de intentie is
hetzelfde: buurtgerichte ontwikkeling. Download een petitie-vel.
Heb je contacten die interessant zijn voor Noordrust? Bij de politiek, bij
belangenorganisaties of bij buurtinitiatieven? Neem contact met ons op!

Op de agenda

Op de website is veel informatie te vinden. Over de ontwikkelingen in de buurt
en over het proces. Maar ook over fijne buurtinitiatieven zoals opruimacties,
natuurspeeldagen en andere leuke activiteiten. Een goede reden om er af en
toe op te kijken! 

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

Onze mailadres is:

https://noordrust.us20.list-manage.com/track/click?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=da4715a3ba&e=e5431fd5a5
mailto:nieuwsbrief@noordrust.nl?subject=Aanmelden%20nieuwsbrief
https://noordrust.us20.list-manage.com/track/click?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=53caa82f66&e=e5431fd5a5
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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.
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