
 

 

 
 

 

 

 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting RED AMSTERDAM NOORD en komt elke vier 

weken uit. De volgende nieuwsbrief kun je verwachten op 3 mei 2022. 

 

 

Nieuwsbrief van 5 april 2022 
 

In deze nieuwsbrief: 

 

1. Bezoek burgemeester 

2. Bomenkap 

3. Bezoek minister Schouten 

4. Gemeenteraadsverkiezingen 

5. Demonstratie Actiegroep Niet Te Koop 

6. Kernteam RED AMSTERDAM NOORD 

7. RAN-er van de Maand 

 

 

 

BEZOEK BURGEMEESTER 

Burgemeester Halsema kwam op vrijdag 25 maart naar ons kantoor op het Mosveld. Daar 

sprak zij met het kernteam onder andere over de samenwerking tussen de gemeente en 

RAN en andere organisaties. Het ging ook over spoedsituaties die zich voordoen en hoe te 

handelen als het zich voordoet, met als meest recente voorbeeld de kap van de bomen aan 

de IJdoornlaan (die voorlopig is uitgesteld). Verder ging het over de opstelling van 

woningbouwcorporatie de Key die blijft liberaliseren ten koste van sociale huurwoningen.  

 

 

BOMENKAP 

Ruim 80 bomen aan de IJdoornlaan zouden op woensdag 9 maart gekapt worden maar door 

protesten van bewoners en organisaties als RAN, heeft de gemeente de kap uitgesteld. 

Stadsdeel Noord liet in een persbericht weten de omwonenden bij de toekomstplannen beter 

te betrekken dan nu het geval was. ‘Dat betekent niet dat de IJdoornlaan in de toekomst 

ongewijzigd blijft. Noord wordt steeds drukker en daarom blijft de herinrichting noodzakelijk.’ 

Wordt vervolgd dus. 

 

 

 



 

 

BEZOEK MINSTER SCHOUTEN 

Op dinsdag 15 maart kwam minister Carola Schouten minister voor Armoedebeleid, 

Participatie en Pensioenen te gast bij actiegroep De NoordAs, waar mede-RAN-er Jeanette 

de Waard bij actief is, én ondertekenaar van ons Manifest. Daar is gesproken over drie 

thema’s: maatwerk, inflatie en eigen regie. Ook Merel van Looi en Eva Bollen waren 

aanwezig. 

 

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

Op woensdag 16 maart mochten we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en een 

nieuwe stadsdeelcommissie te kiezen. RAN heeft een voorstel gestuurd naar de 

onderhandelaars voor input bij de coalitievorming.   

 

 

DEMONSTRATIE 

Op 9 april om 15:00 uur is er aan actie Rietzangerweg 2. Dit is een sociale benedenwoning 

van woningbouwcorporatie Rochdale. De actie is gericht tegen de verkoop door de 

woningbouwcorporatie van al hun bezit in de Vogelbuurt. Mensen kunnen volgens de 

actiegroep, niet meer verhuizen in hun eigen wijk naar een betaalbare benedenwoning. Dit 

treft vooral ouderen. En, een eenmaal verkochte sociale woning komt nooit meer terug: niet 

sociaal, niet betaalbaar. 

 

 

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: 

Maarten de Boer 

 
Ik woon nu 7 jaar in Noord. En heb gezien hoe Noord hip en trending werd. Hoe de gemeente en 

ontwikkelaars de IJoevers in hoog tempo volbouwen met onbetaalbare nieuwbouw. Hoe weinig de 

corporaties en gemeente investeren in het opknappen en verduurzamen van lang verwaarloosd 

bestaand Noord. En hoe de weinige opgeknapte woningen tegen onbetaalbare prijzen worden 

verkocht aan de hoogst biedende. Ik vind dat dit beleid moet veranderen. Daarom heb ik mij 

aangesloten bij Red Amsterdam.  

 

 

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 
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