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De vergunningsaanvraag is de deur uit!

Deze week is door Noordkust een officiële vergunningsaanvraag uitgegaan.
Deze omvat het totaalpakket aan plannen: alles om 365 dagen per jaar tot diep
in de nacht feestjes te bouwen midden in onze buurt. De formele aanvraag
betreft de bouwvergunning voor de pontons en de terrassen. Maar deze gaat
ook over de wijziging van het bestemmingsplan naar horeca en de
exploitatievergunning. De bekendmaking zoals aangekondigd op de site van de
gemeente kun je hier lezen.

Wanneer kunnen we bezwaar maken?
Op dit moment buigt de gemeente zich over de vraag welke procedure van
toepassing is: de reguliere of de uitgebreide. Als de ‘reguliere procedure’
gevolgd wordt, dan moeten wij met bezwaren wachten tot na de besluitvorming
door de gemeente. Dan geldt dat door de gemeente éérst wel of geen
toestemming wordt verleend voor de vergunning. Pas na een eventuele
toestemming starten onze mogelijkheden om bezwaar te maken. Het alternatief
is dat de ‘uitgebreide procedure’ wordt gevolgd. In dat geval kunnen wij als
buurt meteen al zienswijzen indienen. Het zou aansluiten bij de goede
gesprekken die wij in het verleden al hadden over de ontwikkelingen in de buurt
en het maakt het besluitvormingstraject rijker. 

Wij vinden de uitgebreide procedure passender en hopen dat de gemeente
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Wij vinden de uitgebreide procedure passender en hopen dat de gemeente
daartoe besluit. Participatie staat hoog in het vaandel in Amsterdam en maakt
vanaf 2020 ook deel uit van de omgevingswet. Het zou raar zijn als wij niet
gehoord worden. 
 

Wat kunt u nu al doen?

Op dit moment is het afwachten tot welke procedure de gemeente besluit:
regulier of uitgebreid. Maar goede voorbereiding is het halve werk. Wat u nu al
kunt doen:

Deel het nieuws! Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk mensen
bereiken in deze fase. Stuur de nieuwsbrief door of print ‘m even voor uw
buren. En laat zoveel mogelijk mensen zich inschrijven voor
deze nieuwsbrief. 
Deel uw zorgen! Lees de aanvraag hier al door en laat ons weten waar u
zich het meeste zorgen over maakt. Op de website zullen wij een
overzicht van bezwaren publiceren. 
Doe mee! Vele handen maken licht werk. Kun je helpen met analyse van
de aanvraag? Met flyeren? Met zienswijzen schrijven? Of wil je je inzetten
om meer buren aan te haken, ook als zij niet zo makkelijk online zijn? We
horen het graag! 

En ten slotte: houdt onze nieuwsbrieven goed in de gaten. Wij houden u zo
goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen oproepen tot actie
als het zover is.  

Loden Waterleidingen Tuindorp Nieuwendam 

Recent werden in Tuindorp Nieuwendam loden waterleidingen ontdekt.
Zorgwekkend, want dit geeft de nodige gezondheidsrisico’s. Inmiddels heeft
een groep bewoners zich verenigd om duidelijkheid af te dwingen en de loden
leidingen zo snel mogelijk op een aanvaardbare manier te laten vervangen.
Samen bundelen zij gegevens, verzamelen zij informatie en houden contact
met Ymere en andere instanties. Gaat dit u ook aan? Help mee! U kunt hen
volgen via Facebook of contact zoeken via e-mail. Aanmelden voor de Loden
Leidingen-nieuwsbrief kan hier. 

Noordrust Nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is of betrokkenheid gevraagd
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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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