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Nieuwsbrief #04 Mei 2019
Beste Buurtgenoten,
Hierbij een kleine update over de ontwikkelingen die de afgelopen periode
hebben plaatsgevonden.

Gesprek met Noordkust
Op 2 mei hebben Bas Redhead, Sarah Payton en Joris van Elk namens
Noordrust gesproken met de ondernemers achter Noordkust, Nadia en Thijs.
Wij hebben onze zorgen geuit. De ondernemers hebben geprobeerd meer
duidelijkheid te geven over hun plannen. In een notendop:
Noordkust ziet zichzelf als partij voor de lange termijn en wil bijdragen aan de
ontwikkeling van het terrein. Ons protest tegen de grote horecafestiviteiten
hebben ze gehoord. Kleiner betekent echter ook dat Noordrust overweegt het
hele jaar open te gaan. Door de week tot 01.00 uur en vrijdag en zaterdag tot
03.00. En kleinschalig? Over wat dat is (300 of 2000 bezoekers?) verschillen
we van gedachten. Tijdens dit gesprek hebben wij vanuit Noordrust meerdere
malen onze zorgen geuit over de te verwachten overlast en vooral de
oncontroleerbaarheid daarvan.
Thijs en Nadia willen via hun koffiezondagen graag input van de buurt.
Participatie begint met informatie en betekent luisteren en vragen stellen. Wij
hebben gevraagd om de plannen concreet op papier te zetten. Dat maakt een
einde aan speculaties en geeft de mogelijkheid om als buurt concreter te

einde aan speculaties en geeft de mogelijkheid om als buurt concreter te
reageren, positief en/of negatief.

De enquête
Via de vorige nieuwsbrief is de enquête over de behoeftes vanuit onze buurt
verstuurd. Hoe meer reacties, hoe beter de beeldvorming en hoe helderder we
onze wensen over kunnen brengen. Dus: vul nu de enquête in via deze link.
Kost maar 5 minuten.

Stichting Zosenerdam
Om de kwaliteit en de samenhang van dit gebied te bewaken is Stichting
Zosenerdam in oprichting. Daarin komen veel buurtoverkoepelende activiteiten
samen. Het bestuur zal voor nu bestaan uit de leden van de kerngroep. Maar
uiteindelijk moeten we het natuurlijk met zijn allen doen. De juridische groep is
bezig met de constructie en de laatste eindjes. Binnenkort meer!

Overleg deelgroepen
Op 15 mei verzamelen afgevaardigden van alle verschillende deelgroepen zich
en zullen we gezamenlijk kijken naar wat er nodig is, wat er loopt en en hoe we
de taken het beste kunnen verdelen. Wil je graag actief meedoen in één van de
deelgroepen, meld je dan aan via mail@noordrust.nl.

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

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