
 
 

 

 

 

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

weken uit. De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 28 juni 2022. 
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VERKIEZINGSNIEUWS 

 

Vorige week presenteerden PvdA, GroenLinks en D66 het nieuwe coalitieakkoord. Ook wel 

het Amsterdams Akkoord 2022-2026. Morgen, woensdag 1 juni, bespreekt de gemeenteraad 

het coalitieakkoord, wordt deze vastgesteld en worden de beoogde wethouders 

geïnstalleerd.  

De nieuwe wethouders worden ieder apart uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met 

RAN. D66-er Melanie van der Horst krijgt de Aanpak Noord in haar portefeuille en zij komt 

vrijdag 3 juni als eerste langs. 

 

Op 25 mei heeft een delegatie van RAN een presentatie (met film) gegeven aan de nieuwe 

leden van de Stadsdeelcommissie. 

 

 

FIXBRIGADE 

 

Met de keihard gestegen energieprijzen scheelt elke cent die je kunt besparen. De 

FIXbrigade helpt gratis uw woning te isoleren: dat maakt uw huis comfortabel en u kunt 

energie besparen. De FIXbrigade geeft niet alleen advies maar voert het werk ook uit.  

 

- De FIXbrigade inventariseert en geeft advies op maat. 



- Ze voeren alle kleine isolatiemaartgelen uit: kitten, tochtstrippen, radiatorfolie, 

brievenbusborstel, roosters in de vensterbank, ledlampen etc. 

- Het inregelen van de Cv-installatie waardoor de installatie beter werkt en er minder 

gas nodig is. 

 

Het uitvoeren van al deze maatregelen kan al snel zo'n 20% op het gasverbruik schelen en 

dat levert dus ook heel wat geld op. 

 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de gratis diensten van de FIXbrigade is dat uw 

inkomsten minder zijn dan 2400 euro bruto per maand.  

 

Als u gebruik wilt maken van de FIXbrigade mailt u dan uw naam, adres en telefoonnummer 

naar: Stuur een mail naar fixbrigade@jungle.amsterdam of bel op 020- 737 3326. 

 

Als je Fixer wilt worden, dat wil zeggen dat je de adviezen geeft en aan de slag gaat om 

mensen te helpen hun huizen comfortabeler te maken en te besparen op hun 

energierekening, dan kan dat in het leertraject dat de FIXbrigade aanbiedt. Meer informatie 

hierover is te vinden op: https://www.jungle.amsterdam/leertrajectfixbrigade of neem contact 

op met Willem Draaisma, projectleider FIXbrigade Noord: wdraaisma.advies@gmail.com en 

06- 2366 5908. 

 

 

ONDERWIJS 

 

Vorige week 20 mei hebben leden van RAN een goed gesprek gehad over het onderwijs in 

ons stadsdeel. Het gesprek was met René Peeters en Esther Lagendijk, lid van het dagelijks 

bestuur. De gemeente heeft René Peeters ingehuurd als onafhankelijk expert op het gebied 

van onderwijs. De reden hiervoor is dat er door de woningbouw in Noord ook veel verandert 

op het gebied van onderwijshuisvesting. In sommige gebieden komen er scholen bij. In 

andere gebieden daalt juist het aantal leerlingen. De grote uitdaging is hoe dit kan bijdragen 

aan kansengelijkheid en onderwijssegregatie kan verminderen. 

 

 

OVERIG NIEUWS 

 

Op maandag 23 mei kwam een delegatie van RED Zaanstad naar ons kantoor. Voor 

uitwisseling van ideeën en om van elkaar te leren.  

 

RED Zaanstad is ongeveer drie maanden geleden opgericht door inwoners van Zaanstad die 

bij diverse (nieuwbouw-) projecten veel te laat worden betrokken. Ze willen echte participatie 

voor de Zaankanters, door te zorgen dat de participatie voor iedereen beter en eerlijker 

wordt. Nu worden bewoners pas op de hoogte gesteld als de plannen al zijn vastgesteld. Er 

moet meer werk gemaakt worden van draagvlak.  

 

 

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.  
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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: Selli Altunterim 

 
Ik woon 14 jaar in Amsterdam Noord en heb in die tijd dit bijzondere deel van de stad erg zien 

veranderen. Daarbij is en wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van oud-bewoners. 

Daarvoor wil ik me via Red Amsterdam Noord inzetten.  

 

 

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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