De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting RED AMSTERDAM NOORD en komt elke vier
weken uit. De volgende nieuwsbrief kun je verwachten op 5 april 2022.
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Kernteam RED AMSTERDAM NOORD
RAN-er van de Maand

VERDIEPINGSSESSIE
Zoals u in onze laatste nieuwsbrief kon lezen werd ons Plan voor Noord officieel overhandigd
en gepresenteerd aan de burgemeester en wethouders op 1 februari. Daarmee is een
nieuwe fase aangebroken van verdere verdieping van de twaalf thema’s. De aanzet werd
gegeven op vrijdag 4 maart door het kernteam RAN dat bij elkaar kwam en elk van de
thema’s doorlichtte op wat nodig is in de komende tijd. Het was een vruchtbare bijeenkomst
en in de komende nieuwsbrieven zullen wij onze lezers op de hoogte houden.

RAN-BORREL
Naast de verdiepende sessie was er ter afsluiting van de eerste fase een gezellige borrel.
Deze organiseerde RAN en werd bijgewoond door bewonersorganisatie die een jaar geleden
het manifest van Red Amsterdam Noord hebben ondertekend of later met ons hebben
samengewerkt. Zonder de steun van deze organisaties zouden we nu niet deze verdiepende
fase hebben bereikt en daar zijn we ze erkentelijk voor. Het prachtige boekje dat het college
van B&W werd overhandigd kregen alle betrokken bewonersgroepen ook van ons.

Een woord gesproken tijdens de borrel

RAN-BUS
Lukt het niet om naar ons te komen maar wil je wel weten wat we doen en erover praten met
een van de actieve RAN-ers? Dan komt onze RAN-Bus naar je toe zodat zoveel mogelijk
Noorderlingen de gelegenheid hebben om met ons mee te doen. In de Bus kun je alles aan
ons vragen over RED AMSTERDAM NOORD.
Locatie en tijdstip:
• Morgen woensdag 9 maart staan we tussen 14:00 en 16:00 uur op het Zonneplein in
Tuindorp Oostzaan.
• Donderdag 10 maart tussen 10:00 en 12:00 uur staat de Bus op het Bezaanjachtplein
in de Banne. En tussen 14:00 en 16:00 uur in Elzenhagen
• Op maandag 14 maart zijn we tussen 10:00 en 12:00 uur te vinden bij de pont
Buiksloterweg en tussen 14:00 en 16:00 uur bij de Kleine Wereld.
• Op 16 maart tussen 14:00 en 16:00 uur staan we op de markt op het
Buikslotermeerplein.
• 17 maart zijn we tussen 10:00 en 12:00 uur in de Waterlandpleinbuurt en tussen
14:00 en 16:00 uur in Overhoeks
Hou de sociale mediakanalen van RED AMSTERDAM NOORD in de gaten voor actuele
standplaatsen en eventuele wijzigingen. En stuur anders een mail naar onderstaand
mailadres of kom langs op het Mosveld.

OVERIG NIEUWS
Het stadsdeel zet alsnog streep door het tijdelijke stadsstrand Noordkust, na verzet door
buurtbewoners. Eind 2020 leek het er op dat Noordkust bij de Nieuwendammerdijk er zou
komen, maar na protest van de buurt is de vergunning uiteindelijk heroverwogen en niet
toegekend. De belangrijkste reden voor deze beoordeling is het ‘gebrek aan draagvlak’.

PROTEST TEGEN BOMENKAP
Vanmiddag overhandigden een groep bewoners een petitie tegen de kap van 84 bomen aan
de IJdoornlaan aan Saskia Groenewoud, D66-stadsdeelbestuurder in Amsterdam Noord.
Groenewoud was en bleef onvermurwbaar, het lag namelijk niet aan haar, het lag aan het
proces, de tijd en -vermeende- noodzaak. Ze kon het tij niet meer keren. De kap staat voor
morgen gepland! Daar neemt niet iedereen genoegen mee en daarom is een groep
verontruste buurtbewoners van plan om morgenochtend vast te ketenen aan de bomen.
Verzamelen om 7:00 uur bij de brug aan de kant van het ziekenhuis.

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:
Terra Dakota Stein

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Noord en kom uit de Banne. Ik ondersteun bewoners in de
wijk met hun juridische problemen en geef advies bij juridische vragen. Daarnaast werk ik in de wijk
als coördinator van een buurtcentrum. Ik heb me bij Verdedig Noord en bij Red Amsterdam Noord
aangesloten omdat er in ons stadsdeel veel te koesteren, te behouden en te verdedigen valt en ik de
noodzaak om hieraan bij te dragen ontzettend belangrijk vind. Niet alleen voor mezelf, maar voor de
generaties die nog volgen.

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
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

