De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting RED AMSTERDAM NOORD en komt elke vier
weken uit. De volgende nieuwsbrief kun je verwachten op 8 maart 2022.
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PLAN NOORD
In de nieuwsbrief van 11 januari kondigden we aan dat we de voorzet het Plan voor Noord
officieel zouden overhandigen en presenteren aan de burgemeester en wethouders. En dat
is inmiddels ook gebeurd: op dinsdag 1 februari kreeg het voltallige college een prachtig
vormgegeven boekje met daarin de 12 thema’s opgenomen. De eerste die het boekje mocht
ontvangen was burgemeester Halsema en het werd haar aangeboden door onze voorvrouw
Eva Bollen:

In haar begeleidende toespraak benadrukte Eva dat RAN niet tegen vernieuwing of

verandering is maar wel dat huidige bewoners mee moeten worden genomen in de vaart der
volkeren. Leuk een nieuw woonblok met dure woningen maar hoe zit het dan met de slecht
geïsoleerde huizen waar jaren niets aan gedaan is? Of de openbare ruimte in de oude
wijken, waar al 40 jaar niks meer aan gedaan is?
In de middag was er een Teams-sessie waarbij het Kernteam van RAN verder in gesprek is
gegaan met B&W. Naar aanleiding van de presentatie en de sessie komen er verdiepende
gesprekken met de individuele wethouders en andere partijen.

HAMERKWARTIER
Komende woensdag spreken Eva en Maarten de Boer in naar aanleiding van de plannen
voor het Hamerkwartier. Bij de commissie Bouwen en Wonen over de gevolgen voor de
Vogelbuurt en in de commissie Ruimtelijke Ordening over het Hamerkwartier.
En daarbij vormen de volgende punten de kern van hun verhaal:
1. Er mag geen enkele paal de grond in vóór de financiering voor de aanpak van de
Vogelbuurt gegarandeerd is;
2. Een aanpak van de te verwachten parkeer- en parkeeroverlast;
3. Meeuwenlaan moet veilig over te steken zijn voor jong en oud;
4. Géén hoogbouwtorens aan de Meeuwenlaan.

RAN-BUS
Vanwege corona reed onze RAN-Bus niet maar vanaf volgende week komen we weer de
wijken in! Hou onze website en sociale media in de gaten.

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
Vanaf deze maand komt elke nieuwsbrief een lid van het kernteam van RAN aan het woord.
Om kennis te maken met de mensen achter de organisatie. De aftrap wordt verzorgd door
RAN-er Eva Bollen:

Toen ik in Noord kwam wonen werd ik verliefd op dit Stadsdeel. Maar de laatste jaren zie ik
de kwaliteiten van dit mooie, groene stadsdeel steeds verder onder druk komen staan door
toenemende verdichting en tegelijkertijd verwaarlozing van oude wijken en hun bewoners.
De balans is zoek! Daarom heb ik vorig jaar het manifest Stop! Time out! geschreven en de
stichting Red Amsterdam Noord opgericht. Om samen met andere Noordelingen en
organisaties de balans weer enigszins terug te brengen.

WAAR IS RED AMSTERDAM NOORD TE VINDEN
Nu de lockdown voorbij is kunt u ons weer 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

