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HOE GAAT RAN VERDER
Na de WAT (het boekje met thema’s) is het nu voor de fase van de HOE: hoe gaan we de
thema’s uitwerken. Hoe werken we de WAT uit binnen werkgroepen die relateren aan de
thema’s. Waar staan we? Waar gaan we voor?
RAN heeft sinds de oprichting een jaar geleden veel van zich laten horen. Met als resultaat
dat burgemeester Halsema onze organisatie als serieuze gesprekspartner ziet. We zijn nu
met elkaar aan het kijken hoe we de punten (uit het boekje wat we op 1 februari aan
burgemeester en wethouders hebben aangeboden) nu zo goed mogelijk concreet kunnen
maken voor Noord.
De eerste aanzet is om de actieve RAN-ers op te delen in groepen die zich gaan
bezighouden met de thema’s. Met als doel om het proces en de inzet van de mensen
efficiënter te maken.
BOMENKAP
In de afgelopen twee nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gehouden van de
herinrichting van de IJdoornlaan. Stadsdeel Noord zou op 9 maart 80 bomen gaan kappen
maar door protesten van bewoners en organisaties, waaronder RAN, werd de kap uitgesteld.
Het stadsdeel liet toen weten dat omwonenden bij de toekomstplannen beter te betrekken
dan toen het geval was.

Op woensdag 1 juni is er in dat kader een werkgroep-sessie herinrichting van de
IJdoornlaan. Portefeuillehouder Saskia Groenewoud had in maart aangegeven dat de
gemeente met de belanghebbenden een nieuw ontwerp wil maken waarbij het doel is om
meer bomen te behouden.
De eerste sessie is bedoeld om het proces af te spreken, het verkennen van de
verschillende herinrichtingsvarianten en om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en
keuzes die er gemaakt kunnen worden.

ENERGIE
Met de explosief gestegen energieprijzen in de afgelopen maanden, hapt energie een steeds
groter uit het budget dat mensen te besteden hebben. Gelukkig wordt het langzaam warmer
en hoeft de verwarming niet aan maar niemand weet wat de prijzen zullen doen in het
najaar. Wat u nu kunt doen is uw woning isoleren om straks als het frisser wordt de warmte
binnen te houden. Het is een manier om op korte termijn energie te besparen en een lagere
energierekening te krijgen.
Mocht het om de een of andere manier zelf niet lukken kunt u de FIXbrigade inschakelen. Zij
komen bij u langs om te inventariseren wat er mogelijk is voor uw woning. Daarbij geeft u zelf
aan wat u wilt laten doen. Stuur een mail naar infopunt@jungle.amsterdam

OVERIG NIEUWS
Woningcorporatie Ymere gaat de gemiddelde huurstijging voor sociale huurwoningen vanaf
1 juli 2022 terugschroeven van 2,3 procent naar 1,6 procent.
De huurdersorganisatie was naar Ymere gestapt omdat ze vindt dat de maximale
huurverhoging 'simpelweg niet meer op te brengen is'. "De inflatie en de energieprijzen
stijgen razendsnel terwijl een grote groep huurders al financieel klem zit".
WIJ ZIJN
Wat is Red Amsterdam Noord? Wie zijn dat? Wat doen jullie eigenlijk?
Maak kennis met het kernteam van RED AMSTERDAM NOORD. Dat kan op het Mosveld
waar je kunt horen en zien wat we tot nu toe gedaan hebben en wat de plannen zijn. En
misschien heb je keigoede ideeën of hoe op welke manier je kunt bijdragen.
Bijvoorbeeld flyers komen ophalen als je wilt helpen RED AMSTERDAM NOORD bekend(er)
te maken in je buurt.
De mensen achter RED AMSTERDAM NOORD

RAN-ER VAN DE MAAND
De komende nieuwsbrieven staat een lid van het kernteam van RAN in de schijnwerpers: wie
ben je en waarom ben je actief voor RAN? Om zo kennis te maken met de mensen achter de
organisatie.
Dit keer: Rita Gemerts

Mijn naam is Rita Gemerts. Ik ben sportmanager en woon en werk al meer dan 20 jaar in Noord en
het bevalt me prima. Je kunt me vooral vinden in het Noorderpark en de wijk De Kleine Wereld waar
ik met deelnemers en sportvrijwilligers het bewegen in de buitenlucht gebruikt om elkaar te
ontmoeten en te verbinden en om samen van dit stadsdeel iets mooi maken en houden.

WAAR IS RED AMSTERDAM NOORD TE VINDEN
U kunt ons bezoeken in ons pand aan het Mosveld 121.
Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u met van ons praten over wat wij
doen. Of binnenlopen als u een goed idee heeft voor ons.
Ons adres: Mosveld 121
Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 12.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en
Zaterdag van 12.00 - 15.00 uur
*We doen ons best om het kantoor zoveel mogelijk volgens de vaste tijden te bemensen,
maar helaas lukt het i.v.m. ziekte niet altijd.

U kunt ons ook bereiken via email: info@redamsterdamnoord.nl.
Kijk ook op onze site: https://www.redamsterdamnoord.nl/
Hierop is een mooie film te zien die we speciaal hebben gemaakt om te presenteren aan de
burgemeester en wethouders. In de film vertellen Noordelingen hun verhaal over hun liefde
voor Noord en hun zorgen.
Met vriendelijke groet,
Namens het kernteam RED AMSTERDAM NOORD
Eva Bollen

