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Nieuwsbrief #07 september 2019
 

Beste Buurtgenoten,

De plannen voor Noordkust die op 10 juli zijn gepresenteerd (hier te bekijken),
zijn inmiddels als concept gedeeld met de gemeente. Dit houdt in dat deze de
komende weken getoetst worden aan de formele regels voor een vergunning.
Wij mogen meelezen maar hebben geen als omwonenden geen formele rol.
Dat wil echter niet zeggen dat we stilzitten.
 

Wat staat er in de conceptaanvraag
3 festivals en 365 dagen per jaar open tot 01:00 en in het weekend zelfs tot
03:00. De omvang van de activiteiten lijkt iets teruggebracht, maar in een stille
groene omgeving zal de impact groot zijn. Tussen de regels door wordt gehint
naar meer plannen in volgende fases. En dan lezen wij dat de Oranjewerf ‘een
open karakter’ moet krijgen. ‘In de basis voor de buurt en haar directe
omgeving, maar in mindere mate ook als evenementenlocatie’. Reden voor
grote alertheid en we zullen onze ideeën en gedachten ook in deze fase al
laten horen bij het stadsdeel en de gemeenteraad. Geïnteresseerd om de
conceptstukken mee te lezen? Stuur dan even een email naar
omroep@noordrust.nl. Voor wie liever afwacht: wij geven een seintje als de
aanvraag de volgende fase in gaat. 
 

Van conceptaanvraag naar ...?
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Van conceptaanvraag naar ...?

De conceptfase duurt ongeveer twee maanden. Met de terugkoppeling van de
bevoegde instanties kan daarna de échte vergunning aangevraagd worden.
Daarop kan de buurt reageren met zienswijzen. In de vorige ronde hebben
onze vele reacties rond thema’s als groen, veiligheid en overlast veel gehoor
gekregen. Het is belangrijk dat we straks ook met zijn allen snel en stevig
kunnen reageren. 
 

Een kleine financiële bijdrage

Mocht het ooit zo ver komen dat we via de rechter onze buurt moeten
verdedigen, dan zullen we meer geld en bijvoorbeeld rechtsbijstand-
ondersteuning nodig hebben. Voor nu geldt dat er kleine kosten gemaakt
worden om goed vertegenwoordigd te zijn. Kosten voor de website.
Presentatiemiddelen. De notaris. Daarom vragen we graag een kleine bijdrage,
via deze link of via een envelopje in de collectebus van Ontmoetingscentrum
Het Baken aan het Purmerplein. Je mag zelf kiezen hoeveel je hiervoor kunt
missen en het is niet verplicht. Maar wel zeer welkom.     

Schellingwouderscheg: Groene Long
De Schellingwouderscheg één van de groene longen in onze stad. Een groep
betrokken buurtbewoners zet zich in voor de bescherming en versterking van
deze aaneengeschakelde groene zone, die zo belangrijk is voor mensen,
dieren en planten. Met een sterk manifest vragen zij de politiek om aandacht.
De inzet? Een professionele ecologische visie op de Schellingwouderscheg.
Lees het stuk hier 

Leuke kleinschalige horeca

In de enquête die we ooit in de buurt uitzetten bleek dat veel mensen iets meer
horeca in de buurt best toejuichen. Een lekker restaurantje. Een plaats voor
een kop koffie. Drie nieuwe leuke initiatieven willen we daarom even onder de
aandacht brengen:

Liever Hier: Nieuwendammerdijk 413 – van ontbijt tot borrel drankjes en
(h)eerlijke happen 
Purmer– werken, krantje lezen of gewoon even een bakkie doen: hier
drink je koffie en eet je tosti’s en alles wat je ziet aan meubels is er ook te
koop.
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koop.
Restaurant Lazuur– gevestigd in het pand van Place du Nord is hier nu
een frans-portugees restaurant met vlees, goede wijn en veel port
De Verbroederij– niet helemaal nieuw en ook iets verder weg, maar wel
zeer toegankelijk, sympathiek en het resultaat van geslaagde
buurtparticipatie (ook leuk voor een feestje).  

Wat kun jij doen?

Check of je buren al zijn aangehaakt bij Noordrust. Aanmelden voor de
Nieuwsbrief kan hier. 
Geef input op de conceptaanvraag: lees mee en help mee een goed
overzicht van bezwaren te krijgen.
Meld je aan als buurtomroeper
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! 

Onze mailadres is:
nieuwsbrief@noordrust.nl

Wijzigen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Hier kun je  update your preferences of unsubscribe from this list.

 

https://noordrust.us20.list-manage.com/track/click?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=667689e412&e=e5431fd5a5
https://noordrust.us20.list-manage.com/track/click?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=d8aba9c3a1&e=e5431fd5a5
mailto:nieuwsbrief@noordrust.nl?subject=Aanmelden%2520nieuwsbrief
mailto:omroep@noordrust.nl
mailto:nieuwsbrief@noordrust.nl?subject=Contact%2520met%2520Noordrust
https://noordrust.us20.list-manage.com/profile?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=54e0e76452&e=e5431fd5a5
https://noordrust.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=0b4a671b74d75c68c364d7ebf&id=54e0e76452&e=e5431fd5a5&c=10348a2746



