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Beste Buurtgenoten,
De festivals zijn niet doorgegaan en de vergunningsaanvragen voor vaste
exploitatie zijn door Roest, de ondernemers van Noordkust, ingetrokken. Maar
de plannen zijn niet van tafel. Nieuwe vergunningsaanvragen zijn in
voorbereiding. Het lijkt wel rustig, maar er gebeurt veel. Een update:

Plannen Noordkust
De Noordkust-ondernemers bereiden nieuwe plannen voor. De groei van
activiteiten zal meer geleidelijk gaan, zeggen ze. Ze benoemen ruimte voor
kunst en cultuur, betrokkenheid van de buurt, natuuractiviteiten. Maar als je
doorvraagt hoor je toch vooral over intensieve horeca: met dansen en feesten
in een ponton en bij mooi weer ook buiten. 365 dagen per jaar open, tot 01:00
en in het weekend zelfs tot 03:00 – Hetzelfde verhaal of nog groter - alleen
anders verpakt.
Noordkust heeft ons toegezegd dat zij de eerste opzet van de plannen met ons
zullen delen om deze te toetsen. Nieuwe vergunningsaanvragen worden deze
zomer verwacht. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden jullie op
de hoogte. Want hoewel we inmiddels wel samen in gesprek zijn, lijkt het ons
niet waarschijnlijk dat er een plan komt dat wél kleinschalig is en past bij de
buurt.

Stichting Zosenerdam is een feit

Stichting Zosenerdam is een feit
In het verlengde van de activiteiten van Noordrust, maar ook van de
samenwerkende parken en andere buurtinitiatieven, is stichting Zosenerdam
opgericht. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de kwaliteit, het
karakter en de samenhang van de buurt. De stichting kan op verschillende
niveaus buurtbelangen behartigen: naar het stadsdeel bijvoorbeeld.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende 5 leden: Erik Bannenberg
(voorzitter), Marcel van Druenen (penningmeester), Joris van Elk (secretaris),
Erdogan Tuzkapan en Sarah Payton (beiden algemeen bestuurslid). Zij zoeken
actief aansluiting bij bestaande initiatieven en worden bijgestaan door
verschillende actieve leden uit de verschillende deelgroepen van Noordrust.

Overleg met buurtinitiatief VOC-Kade
Onze activiteiten zijn niet uniek en we kunnen veel leren van andere
organisaties. Zo volgen we de participatie rond Buiksloterham met interesse.
Ook zijn we in gesprek met een buurtinitiatief in het Oostelijk havengebied,
VOC-kade. Zij zoeken net als wij naar mogelijkheden om overlast van
grootschalige horeca te begrenzen. Zijn er meer groeperingen waar we van
kunnen leren? We horen het graag!

Expeditie Schellingwouderscheg
Bewonersinitiatief De Groene Longen organiseerde op 2 juni een expeditie
door de Schellingwouderscheg: het grote natuurgebied dat van het
Noorderpark via W.H. Vliegenbos, Rietland, Schellingwouderbreekpark en
Schellingwouderpark helemaal naar Durgerdam loopt. Een bont gezelschap
van ecologen, vogelexperts en biologen dook onze prachtige natuur in, samen
met natuurliefhebbers en betrokken buurtbewoners. Het was een boeiende en
leerzame expeditie waarbij het belang van de scheg en de verbindingen
daartussen eens te meer benadrukt werden. Meer weten? Lees artikelen en
verslagen op de website [link]of volg nieuws en updates over deze en volgende
expedities op de speciale facebook pagina [link].

Wat kun jij doen?
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!
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