
Red Amsterdam Noord 
 
Nieuwsbrief 24 november 2021 
 
Wij waren zo druk dat de algemene nieuwbrief erbij in is geschoten 
Maar dat gaan wij nu rechtzetten. 
 
En dat kan nu ook. 
Want wij hebben vanuit het stadsdeel secretariële ondersteuning gekregen, waardoor wij 
meer tijd hebben om de achterban te informeren. 
 
Ander goed nieuws: 
Wij hebben in winkelcentrum Mosveld een leegstaande winkel weten te bemachtigen. 
Een plek waar we iedereen kunnen ontvangen die wil meedenken en/of meedoen. 
Je bent daar van harte welkom; de koffie en de thee staan klaar! 
 
 

 
 
Mosveld 121 
Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 12-17 uur 
Zaterdag van 10-16 uur 
Email: info@redamsterdamnoord.nl 
 
 
 
 



Waar staan wij nu en wat gaat er nog gebeuren 
 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat het voltallige college van Burgmeester en 
wethouder op 24 aug jl. bij ons in Noord op bezoek is geweest. 
“Om te horen en zien wat er allemaal speelt” 
 
Bij die gelegenheid zijn 2 afspraken gemaakt 
En daar zijn wij nu zo druk mee bezig 
 
1. Tijdens het bezoek hebben wij een lijst overhandigd met 15 korte termijn punten. Met het 

verzoek om die nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend 
jaar op te lossen. 
Het college komt binnenkort met een antwoord. 
Maar in afwachting daarvan is al één mooi resultaat binnen: met ingang van 1 december 
gaat de gemeente weer wekelijks grofvuil ophalen i.p.v. maandelijks. 
Wij hopen dat dat een flink verschil gaat maken. 

2. Verder is afgesproken dat wij naast die lijst van korte termijn punten ook met een lijst van 
lange termijn punten gaan opstellen. 
En dat de gemeente die lijst zal meenemen bij de onderhandeling voor de volgende 
bestuursperiode. 
Wij zijn nu druk in de weer om die lijst op te stellen. 

 
Dat doen wij eerst in een klein gezelschap (kerngroep), en die lijst gaan wij nu met de 
achterbannen bespreken. 
Ook trekken wij de komende weken met een bus door heel Noord; dit om zoveel mogelijk 
mensen uit te nodigen mee te denken en/of te doen en zoveel mogelijk ideeën op te halen. 
Vanuit onze uitvalsbasis op het Mosveld gaan wij hiermee aan de slag om een zo volledig 
mogelijke wensen/eisen lijst aan burgemeester Halsema aan te bieden. 
 
Zoals al eerder genoemd hebben wij niet stil gezeten. Buiten het in gebruik nemen van de 
winkelruimte op het Mosveld zijn er diverse gesprekken geweest over wonen, infrastructuur 
en de natuur in Noord. 
Met wethouders en gemeente, met de directie van Ymere, met directie en bestuur van 
Woonstichting de Key en met diverse bewoners en bewonersgroepen. 
Al deze verschillende gesprekken hebben ook al een eerste resultaat opgeleverd: vanaf 1 
december wordt in heel Noord het grofvuil weer 1x per week opgehaald!!!!! 
 
Daarnaast is er ingesproken door Eva bij de commissies Wonen en Bouwen en WIO (werk, 
inkomen en onderwijs) van de gemeenteraad. Ook is er op ons verzoek een expertmeeting 
geweest in de gemeenteraad over de kwaliteit van wonen. Hierbij waren bestuur en directie 
van diverse woningcorporaties, een particuliere huizenbezitter en stichting Woon aanwezig. 
In december wordt deze expertmeeting verder besproken in de gemeenteraad en zullen wij 
opnieuw inspreken. 
 
In de volgende nieuwsbrieven meer. En jullie zijn dus van harte welkom op het Mosveld 121! 
Met vriendelijke groet, 
 
Eva Bollen 
Red Amsterdam Noord 
 
  


