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Nieuwsbrief #06 juli 2019
 

Beste Buurtgenoten,
 
Er ligt een uitnodiging van Noordkust op de mat. Aanstaande woensdag
organiseren zij opnieuw een buurtbijeenkomst om hun plannen toe te lichten.
Ga er vooral heen om vragen te stellen en je te laten informeren: 10 juli, 20:00
– 21:30 Nieuwendammerdijk 538. De presentatie vindt plaats aan het einde van
het terrein in het ponton.

Conceptaanvraag
Nog deze maand verwacht Roest, de ondernemer van Noordkust, een
conceptaanvraag in te dienen. De bevoegde instanties adviseren dan over de
haalbaarheid van de geplande vergunningsaanvraag. Volgens de website van
de gemeente kan dit circa 2 maanden in beslag nemen. Pas daarna wordt de
échte vergunning aangevraagd. Op die formele vergunningsaanvraag kan de
buurt weer reageren. We zullen echter ook vragen om mee te kijken bij de
conceptaanvraag. Dan weten we beter waar we aan toe zijn.

Gesprek Stadsdeel Noord

Op 2 juli was een delegatie van Noordrust uitgenodigd door het dagelijks
bestuur van Stadsdeel-Noord, Teamleider Vergunningen en de
Gebiedsmanager en -makelaar. Het was een zeer prettig en compleet gesprek
waarin we niet alleen hebben gesproken over de korte termijn uitdagingen,
maar ook over de ontwikkelingen op lange termijn. 
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De bouwplannen op en rond het GEMBO-terrein liggen stil omdat er geen
capaciteit is om overal tegelijk te ontwikkelen. Maar er loopt wel onderzoek.
Hoe kunnen we met meer woningbouw goed bereikbaar blijven en het groen en
de cultuur-historische waarde van het gebied beschermen? En hoe behouden
we het eigen, sociale karakter van de dorpen? Als bewoners kunnen wij hier
een belangrijke rol in vervullen. Die rol pakken we op vanuit Zosenerdam: de
stichting die zich bezighoudt met het bewaken van de kwaliteit en de
samenhang van buurt en natuur. We houden jullie op de hoogte en zetten ons
in voor échte buurtparticipatie.   
  
Buurtomroepers

Er gebeurt veel in de buurt. Hoe blijven we allemaal bij en kunnen we in actie
komen als dat nodig is? Niet iedereen heeft (of leest) email of whatsapp.
Bovendien is zo onpersoonlijk. Daarom zoeken we per straat of blok
‘buurtomroepers’: verbinders die toch al vaak een praatje maken met buren of
voorbijgangers. Mensen die belangrijk nieuws doorgeven en die net even dat
zetje kunnen geven om samen in actie te komen als het gaat om plannen en
ontwikkelingen in de buurt. De eerste omroepers hebben zich al aangemeld.
Zie jij die rol ook wel zitten? Meld je gráág bij omroep@noordrust.nl
 

Buurtkwaliteit

We maakten voor Zosenerdam een kaart met kwaliteiten van de buurt: van
vleermuis tot oranjefeest en buurtbankje. Klik hier om die kaart te bekijken. Een
mooi beeld, maar compleet is de kaart natuurlijk niet. Als je aanvullingen ziet,
mail die dan vooral aan samen@zosenerdam.nl, dan kunnen we de website
verder verrijken. 

Wat kun jij doen?

Laat je op 10 juli informeren door Noordkust. Nieuwendammerdijk 538 in
het ponton aan het einde van het terrein.
Meld je aan als buurtomroeper
Verrijk de kaart met buurtkwaliteiten
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
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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! 

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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